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Ja fa mesos que des dels poders polítics i les diferents administracions que ens envolten
sentim missatges cofois al voltant de la recuperació econòmica i de les grans xifres macroeconòmiques que indiquen que estem sortint la crisi. El propi president del Gremi de
la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, ha dit en més d’una ocasió de forma pública
que aquesta satisfacció de molts polítics i organismes no arriba al petit empresari de
la construcció, al menys a casa nostra. Ara, una nova veu autoritzada se suma a aquest
missatge realista.
L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) estima que durant
el 2016 s’han iniciat entre 8.200 i 8.300 habitatges d’obra nova a tot el país, una xifra
“decebedora” en relació a les expectatives de sector. El president de l’APCE, Lluís Marsà,
va apuntar fa uns dies que, tenint en compte que en un mercat “normalitzat” s’haurien
d’iniciar a Catalunya entre 22.000 i 25.000 habitatges nous anualment, la xifra de construcció actual és “sorprenentment lenta”. Marsà va reconèixer que el sector s’esperava
sortir de la crisi amb més ritme, després que el 2013 es marqués el punt d’inflexió amb
la construcció de només 3.035 vivendes, i ha assenyalat la manca de finançament, les
reticències del propi sector i el manteniment de la crisi sobre el poder adquisitiu de les
famílies com els principals factors d’aquesta lenta recuperació.
Amb aquestes dades presentades pels promotors cal adonar-se de la realitat i de la
necessitat de seguir treballant per sortir del pou superant la crisi i allunyant-nos de missatges triomfalistes.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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La millora ferroviària al Camp de
Tarragona: l’assignatura pendent
Els alcaldes de les principals ciutats catalanes i del sud de França reclamen
que es posi en marxa el corredor del Mediterrani i es facin efectius els terminis
La situació ferroviària al Camp de
Tarragona segueix sent una de les
grans assignatures pendents del
territori. Continuen els retards amb
els trens de les principals línies que
passen per casa nostra; la que ens
uneix amb València i Barcelona i la
que va cap a l’interior en direcció
a Lleida i Saragossa; la posada en
funcionament del corredor del Mediterrani continua a l’aire després
de l’anunci del ministeri d’aplaçar la
seva posada en marxa un any mes,
fins la primavera del 2018 si no hi
ha més endarreriments; tampoc se
sap res encara de la connexió amb
l’aeroport a través de l’estació Intermodal que reclama el territori i
tampoc s’ha fet cap acció concreta per la interconnexió amb França.

La concreció del
desdoblament del tram
Tarragona-VandellòsCastelló és una altra
de les infraestructures
ferroviàries pendents que
s’arrossega al territori
i que s’ha recollit en la
cimera d’aquest comitè
integrat per una dotzena
de ciutats catalanes i
franceses reunides a
Tarragona
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Queda clar que tots aquests dèficits
heretats de la inacció de moltes dècades són un handicap pel creixement econòmic del territori, pel turisme i també pels propis ciutadans.
Per aquest motiu les principals ciutats catalanes i del sud de França
fan un han fet un clam comú per
reivindicar la millora de la interconnexió ferroviària. Defensen especialment que el Corredor Mediterrani
agafi més forma, davant uns governs espanyol i francès que, en la
seva opinió, no estan complint amb
aquest eix vertebrador. És una de
les principals demandes que recull
el manifest signat en la cimera del
Comitè de Ciutats i de les Aglomeracions per a l’Alta Velocitat i la Interconnexió Ferroviària del Corredor

INFRAESTRUCTURAS

Imatge de le futura estació del Corredor
del Mediterrani a Cambrils. Al costat, reunió d’alcaldes francesos i catalans a Tarragona.

El secretari
d’Infraestructures i
Mobilitat de la Generalitat,
Ricard Font, va remarcar,
durant la cimera, que els
terminis s’han de complir
de forma seriosa. I que
els calendaris no tinguin
més excuses tècniques de
mal pagador, va reiterar
l’alcalde de Tarragona

Mediterrani, celebrada a Tarragona,
que es presenta com un ‘lobby’ de
pressió dels ajuntaments als respectius estats. En aquesta novena
trobada, el secretari general d’Infraestructures de l’Estat, Manuel Niño,
va avançar que el tercer fil es licitarà en les properes setmanes, un
anunci que el territori ha entomat
amb cert recel, després de reiterats
endarreriments.
La concreció del desdoblament del
tram Tarragona-Vandellòs-Castelló
és una altra de les infraestructures
ferroviàries pendents que s’arrossega al territori i que s’ha recollit en la
cimera d’aquest comitè integrat per
una dotzena de ciutats, catalanes
-Barcelona, Figueres, Girona, Lleida,
Tarragona i ara s’hi ha afegit també
Reus-, i franceses -Besiers, Carcassona, Montpeller, Narbona, Nimes,
Perpinyà i Tolosa. El text recorda
que el Corredor Mediterrani és un
eix prioritari i s’insta les institucions
europees i els governs francès i espanyol en el compromís d’establir
un calendari d’inversions que resol-

gui els dèficits d’infraestructures.
L’exministra de Foment Ana Pastor
va anunciar precisament en una visita a la nova estació de Cambrils
l’any passat que el corredor entraria
en funcionament al març d’enguany,
tot i que fa uns dies el Ministeri
va comunicar que les probes no
començarien fins la primavera del
2018, un any més tard, un nou endarreriment que tampoc dóna credibilitat a la data després dels molts
anys de retard en aquest projecte
que enllesteix la construcció de la
seva estació central a Cambrils.
Per això, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat,
Ricard Font, va remarcar, durant la
cimera, que els terminis s’han de
complir de forma seriosa. I que els
calendaris no tinguin més excuses
tècniques de mal pagador, va reiterar l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. S’han de posar més
combois, millorar traçats i situar els
intercanviadors que toquin perquè
el corredor tingui ramals per unir
tots aquests punts, va afegir.

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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INFRAESTRUCTURES
Les capil·laritats ferroviàries són la
principal inquietud d’aquestes ciutats de Catalunya i sud de França,
en relació al Corredor Mediterrani,
un projecte ja engegat -i considerat
prioritari per la Unió Europea. Així,
s’ha posat de manifest que la no
implicació dels governs encara és
més greu en la regió francesa que a
Catalunya ja que no hi ha cap compromís en ferm en relació a les connexions en el conjunt de l’Occitània
-com arribarà a Tolosa i Montpeller,
o passarà per Carcassona. Les ciutats han fet un esforç important en
matèria d’inversions, però no ve
acompanyat per l’esforç del govern
francès; almenys aquí tenim declaracions de suport i compromisos de
l’Estat, si bé altra cosa és la praxis, va ironitzar Ballesteros, el qual
va destacar que són la sisena regió
econòmica amb un intercanvi continu de turistes i d’estudiants.
En la seva intervenció en la cimera,
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
afirmar: «En un món canviant i global, el Corredor del Mediterrani és
una oportunitat que no es pot deixar demorar ni molt menys perdre.
El futur de les properes generacions
fa necessari prendre decisions consensuades i valentes».
Pellicer, que va agrair la invitació de
l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, a que Reus s’adhereixi
al comité, va afegir: «El tren —l’alta
velocitat i la interconnexió amb el
Corredor Mediterrani— torna a ser,
avui, una aposta estratègica: per
desplegar amb garanties els nostres projectes de desenvolupament
per als propers anys; per generar
activitat econòmica i ocupació en
sectors en els que avui som capdavanters, com el turisme i l’oci o les
TIC; per obrir espais d’oportunitats
a les empreses i els professionals i
millorar, en definitiva, la vida de les
persones». I va afegir: «Un objectiu que Reus comparteix amb totes
les ciutats representades al comitè,
i que fonamenta la voluntat d’adhesió de Reus a aquest gran projecte
que reforça la singularitat i l’empenta de l’espai mediterrani en el context d’Europa».

Millores a l’estació de Reus
Adif, l’ens gestor d’infraestructures ferroviàries, ha adjudicat a
l’empresa Cobra Instalaciones y
Servicios les obres de millora de
la subestació elèctrica de Reus
per un import de 994.310 euros.
Les actuacions, segons ha subratllat aqust ens, han de permetre
modernitzar un equipament que
transforma i regula l’energia que
el sistema ferroviari rep de les
companyies elèctriques per ga-

rantir adequadament el seu funcionament.
Concretament, es renovaran les
cobertes d’alta tensió dels grups
rectificadors i els equipaments
que allotgen els ‘feeders’, o conductors auxiliars per mantenir
constant la tensió elèctrica. També s’instal·laran nous armaris
elèctrics i es faran treballs d’obra
civil per condicionar les dependències interiors i exteriors.

Inversió al tram Barcelona-Móra
Adif ha iniciat diversos treballs per
modernitzar la infraestructura en
el tram ferroviari entre Barcelona
i Móra la Nova, que inclouran la
renovació de vies, canvis d’agulla
i millores d’electrificació en diferents trajectes al tram Reus-Móra
la Nova-Nonasp.
Entre d’altres treballs previstos,
se substituirà el carril en diversos
punts dels trajectes Riba-roja-Flix,
Marçà-Pradell i Riudecanyes-Reus,
així com la renovació de les travesses entre les Borges del Camp
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i Reus.
A més, es tractaran les trinxeres
en cinc punts del tram Ascó-Móra
la Nova amb l’objectiu d’evitar
despreniments i es condicionarà
la via després del descarrilament
de dos trens de mercaderies. A les
estacions de Flix i Ascó, se substituiran els desviaments i canvis
d’agulla i s’hi faran tasques de
manteniment a Móra-La Nova,
Marçà, Riudecanyes i Les Borges
del Camp, així com treballs de renovació de dos túnels.
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ACTUALITAT SECTOR

La construcció d’habitatge se situa
per sota de les expectatives al 2016
L’any passat es van construir al voltant de 8.300 pisos a tot Catalunya,
segons les dades de la patronal dels promotors catalans, Apce
La construcció d’habitatge nou a Catalunya es va situar l’any passat en
entre 8.200 i 8.300 pisos iniciats,
per sota de les expectatives a causa
de la lentitud de la tramitació de
permisos per part de les administracions, la crisi econòmica i l’atur.
Així ho va explicar en roda de premsa el president de l’Associació de
Promotors de Catalunya (Apce), Lluís Marsà, que va presentar l’’Estudi de l’oferta d’habitatges de nova
construcció a Catalunya’.
“Portem uns nou anys de parada
absolut i la veritat és que estem
una mica sorpresos i sobretot decebuts amb la lentitud que s’està
recuperant l’activitat”, va dir Marsà,
ja que en un mercat estabilitzat la
construcció d’habitatge nou se situaria en entre 22.000 i 25.000 pisos.
El sector de la promoció d’habitages va registrar el seu punt d’inflexió el 2013, quan va començar la
construcció de 3.035 pisos a Catalunya, i Marsà no ha entrevist quan
es podrà estabilitzar el mercat, si
bé va indicar que un símptoma clar
de recuperació seria que els joves
tinguessin recursos per adquirir un
habitatge.
Del total de 8.300 pisos, 1.157 es
van iniciar a Barcelona -dades fins a
novembre del 2016-, una ciutat que
concentra també els lloguers més
cars d’Espanya.
Habitatges de lloguer
Sobre el lloguer, Marsà va dit que
és la fórmula per la qual opten majoritàriament els joves per factors
socioeconòmics, com la necessitat
de desplaçaments laborals o la situació amb la parella. Segons l’estudi, el cens del qual inclou els 948
municipis catalans i un inventari de
1.571 promocions d’obra nova amb

Promoció de vivendes de nova construcció.

Les causes d’aquesta poca
activitat cal buscar-les,
segons els promotors en
la lentitud de la tramitació
de permisos per part de
les administracions, la
crisi econòmica i l’atur
Sobre el lloguer, el
president de l’Apce, Lluís
Marsà, va dir que és
la fórmula per la qual
opten majoritàriament
els joves per factors
socioeconòmics,
com la necessitat de
desplaçaments laborals o
la situació amb la parella
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de 7.857 habitatges a la bena, el
municipi amb més presència d’oferta és Barcelona, amb 155 promocions i 771 pisos, seguit de Terrassa
(36 i 130), Badalona (31 i 313), Sant
Cugat del Vallès (26 i 111), Lleida
(25 i 205) i Girona (24 i 64).
Els preus
Pel que fa al preu, el 66,3% del
conjunt d’habitatges en oferta de
venda no supera els 210.000 euros
i tenen una superfície d’uns 50 metres quadrats, mentre que el 3,4%
dels pisos tenen preus superiors
als 600.000 euros i una superfície
de més de 160 metres quadrats. La
província de Barcelona ofereix les
mitges més altes de superfície (90
metres quadrats), preu (265.670 euros) i preu per metre quadrat útil
(2.907 euros), i li segueix Girona
(186.212 euros), Tarragona (116.637)
i Lleida (112.785).

ACTUALITAT SECTOR

Tímid creixement del consum de
ciment que se situa a nivell de 1964
El consum de ciment a Catalunya va créixer un 6% durant el 2016 respecte
l’any anterior, fins als 1,64 milions de tones, segons Ciment Català
El consum de ciment a Catalunya va
créixer un 6% durant el 2016 respecte l’any anterior, fins als 1,64 milions
de tones, segons Ciment Català. Es
tracta del segon exercici consecutiu
de millora després de set anys de
caigudes però se situa a nivells de
fa més de mig segle, concretament
del 1964, quan se’n van usar 1,56
milions. Aleshores, la població era
de 4,4 milions d’habitants, mentre
que actualment se superen els 7,5
milions. Pel que fa respecte la darrera dècada, el consum s’ha reduït
en un 80% des dels 8,06 milions
de tones assolits el 2007. Segons
la patronal, les dades provisionals
recollides fins ara constaten que les
exportacions ajuden les fàbriques
catalanes a mantenir la seva activitat. Les vendes a l’exterior han augmentat un 7,5%, tot i que les dificultats del sector per ser competitiu
als mercats internacionals.
Les previsions per al 2017 indiquen
estabilitat al mercat domèstic, i tot
i que hi ha signes de certa revitalització en l’edificació residencial, “la
inacció de les administracions públiques en la construcció i manteniment d’infraestructures continua
llastant les expectatives de creixement de la indústria”, segons va
denunciar Ciment Català.

Ciments Molins, a Colòmbia
Ciments Molins i Corona, a través
de la societat instrumental Ecocementos, articipada al 50% per
cada una de les companyies, ha
iniciat la construcció d’una planta
cimentera al municipi de Sonsón,
a la regió d’Antioquia. La planta,
que construirà la divisió industrial d’OHL, tindrà una capacitat de
producció de 3.150 tones dia de
clinker i 1,35 milions de tones any
de ciment. La construcció i posada en marxa de la planta supo-

sarà una inversió per part d’Ecocementos d’uns 326 milions de
dòlars nord-americans, uns 308
milions d’euros.
La fase inicial, l’encàrrec a OHL,
absorbeix 238 milions de dòlars
(225 milions d’euros del total).
El procés de producció comptarà amb tecnologia punta amb
sistemes d’eficiència energètica
i control d’emissions procedents
majoritàriament de la firma FLS
Smidth.

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 REUS

Treballs de millora a l’entorn de
la plaça de Pompeu Fabra
L’empresa PAMESA efectua les obres al voltant del Centre Comercial la Fira
amb un pressupost d’execució proper als 49.000 euros
L’Ajuntament de Reus ha iniciat darrerament els treballs per millorar la
imatge de l’entorn del Centre Comercial la Fira. S’actua en el tram final de la mitjanera de l’avinguda de
Sant Jordi i a la vorera i les zones
enjardinades de l’avinguda de l’Onze de setembre. El cost de la inversió és de 48.866 euros i les obres
les porta a terme l’empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp,
PAMESA, amb un temps d’execució
de un mes aproximadament.

Els treballs que es
desenvolupen a
l’avinguda de de Sant
Jordi consisteixen en la
pavimentació d’una àrea
que fins ara disposava
de gespa artificial. Es
construeix una nova
jardinera idèntica a les
ja existents a la resta de
l’avinguda
Els treballs que es desenvolupen
a l’avinguda de de Sant Jordi consisteixen en la pavimentació d’una
àrea que fins ara disposava de gespa artificial. Es construeix una nova
jardinera idèntica a les ja existents
a la resta de l’avinguda.
En les zones enjardinades situades
a la vorera de l’avinguda de l’Onze
de setembre, que han envellit amb
el pas dels anys, es renoven les
plantacions arbustives, els sistemes
de reg i es complementa l’obra civil
existent que era inacabada, ordenant l’entrada de vehicles que dona
accés al Mas Miarnau.

Nou semàfor
L’Ajuntament de Reus mitjançant
el servei de Mobilitat i Circulació
de la Guàrdia Urbana ha realitzat
treballs d’adaptació i millora en la
cruïlla semaforitzada de l’Av. Pere
el Cerimoniós amb la Av. de Jaume I, amb l’objectiu de millorar la
seguretat viària d’aquesta intersecció i, alhora, reduir el consum
elèctric.

En l’actuació duta a terme, s’ha
canviat el regulador semafòric
que era molt antic i donava problemes d’avaries, i es corria el risc
de deixar la cruïlla sense servei
del semàfor. També s’han canviat
alguns cossos semafòrics que per
la seva antiguitat estaven en mal
estat i no eren compatibles amb
les pantalles LED.
Imatge dels
nous semàfors
reguladors
del tràfim a la
cruïlla entre les
Avingudes Pere
el Cerimoniós i
Avinguda Jaume I.
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EMPRESES

Millores a la rotonda
de l’avinguda de
Marià Fortuny de Reus
Construccions Vinaixa és l’encarregada d’aquest
projecte que té un pressupost de 50.000 euros

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

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

L’Ajuntament de Reus, a través de la
Regidoria de Via Pública, ha iniciat
els treballs de consolidació, millora i enjardinament de la rotonda de
l’avinguda de Marià Fortuny entre
els carrers de Ventura Gassol i de
Bom Bosco. Els treballs formen part
d’un pla de millora que inclou diferents cruïlles de la ciutat. Construccions Vinaixa SA, empresa del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, ha
estat adjudicatària de l’obra per un
pressupost de 50.000 euros. El termini per finalitzar els treballs és de
dos mesos.
En aquest punt de l’avinguda de
Marià Fortuny s’ha començat la
consolidació de la rotonda fins ara
realitzada provisionalment amb pilones, amb un radi de 8,2 metres,
vorada remuntable tipus americà i
banda de protecció pavimentada de
80 centímetres. L’interior s’enjardina

amb un arbre exemplar de l’espècie Ficus rubiginosa, plantació d’arbusts i gespa.
Les tasques iniciades inclouen la
demolició del paviment existent,
excavació, construcció de vorada
perimetral, aportació de terres, enjardinament i reg.

S’ha començat per
la consolidació de la
rotonda fins ara realitzada
provisionalment amb
pilones, amb un radi
de 8,2 metres, vorada
remuntable tipus americà
i banda de protecció
pavimentada de 80
centímetres
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ACTUALITAT REUS

Renovació dels paviments
enjardinats a la Plaça Llibertat
L’actuació, valorada en 21.000 euros, preveu la retirada de les lloses
irregulars, l’aportació de terra vegetal i la renovació del sistema de reg
La regidoria de Via Pública de
l’Ajuntament de Reus ha iniciat els
treballs de remodelació dels paviments enjardinats de la plaça de la
Llibertat, concretament a la zona de
terrasses situada entre els carrers
Ample i del Pintor Tapiró. En aquest
espai, el paviment amb gespa s’havia malmès a conseqüència de les
arrels dels arbres plantats a la mateix plaça. L’actuació preveu la retirada de les lloses irregulars, l’aportació de terra vegetal i la renovació
del sistema de reg. Finalment, s’hi
instal·larà una nova gespa més
adaptada a l’espai d’ombra que
conforma l’arbreda que s´ha desenvolupat amb els anys. L’obra, inclosa en el pla d inversions de 2016 ha
estat adjudicada a l´empresa Urbaser amb un pressupost de 21.000
euros.
Carrer de Pròsper de Bofarull
D’altra banda, la regidoria de Via
Pública ha finalitzat els treballs de
renovació de les plantacions de
gespa en una zona verda del carrer
de Pròsper de Bofarull, que es trobaven en mal estat. L’actuació s’emmarquen en les tasques habituals
de conservació d’espais verds de la
ciutat, i el cost és assumit per l’empresa adjudicatària de conservació
d’espais verds dins les tasques de
manteniment.

Operaris durant les obres de millora a la Plaça de la Llibertat.

Els treballs han consistit en la renovació de la gespa, si han afegit terres i s’ha renovat el sistema de reg.
Així mateix, s’han reposat arbustos i
arbres que amb el pas dels anys es
trobaven en mal estat. S’han plan-

tat pereres de flor, castanyers d’índies, pistatxers i mates autòctones
plenament adaptades al clima mediterrani. Per evitar actes incívics i
facilitar que la nova vegetació arreli,
l’espai s’ha delimitat amb tanques.

Reasfaltat de carrers
L’Ajuntament de Reus ha portat a
terme a final de mes les tasques
de reasfaltat de diversos carrers
de la ciutat en els quals s’ha detectat que el paviment es trobava en mal estat de conservació.
Les obres les gestiona la Brigada

Municipal i les ha executat l’empresa Sorigué, amb un pressupost
d’adjudicació d’uns 50.000 euros.
Les actuacions de millora es van
programar en diferents fases per
tal de minimitzar les afectacions
al trànsit de vehicles.

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

INSTITUCIONS

Inaugurada la nova seu de la
Seguretat Social a la ciutat de Reus
La vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría va presidir
l’estrena d’un edifici acabat fa tres anys i que ja ha entrat en funcionament
La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría,
va venir a Reus per inaugurar la seu
de l’Oficina Integral de la Seguretat Social, a Reus. Santamaría va
estar acompanyada de la ministra
de Treball i Seguretat Social, Fátima
Báñez; el secretari d’Estat de la Seguretat Social, Tomás Burgos, i el
delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que van estar
acompanyats per les autoritats locals i del territori encapçalades per
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer.
Amb aquesta inauguració entra en
funcionament l’edifici a la zona del
Velòdrom després de tres anys que
finalitzés la seva construcció, al febrer de 2014. Fa unes setmanes es
van dur a terme els treballs complementaris per a l’obertura de les
instal·lacions, els quals han consistit en la posada a punt dels darrers
detalls.
La llicència
La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social ja
va tramitar, el passat juny i després
d’una altra aportació de 50.000 euros en obres, la llicència d’activitats
per a l’immoble. En aixecar l’edifici,
que va trigar 30 mesos en quedar
completat, s’havien invertit d’entrada 3,9 milions d’euros. Mantenir-lo inactiu tot aquest temps ha
suposat per al Ministeri de Treball,
una despesa que supera ja de llarg
els 100.000 euros –sense tenir en
compte ni aquests 50.000 ni tampoc els de les últimes obres– entre
reparacions, serveis de vigilància,
substitució d’elements, controls
de plagues o la reprogramació de
sistemes electrònics al seu interior.
També, al novembre de l’any passat,
es va licitar el servei de trasllat de

El nou edifici de la Seguretat Social a Reus.

Les autoritats el dia de la inauguració

documentació a aquest nou edifici,
que reemplaça les instal·lacions que
ofereixen servei actualment, situades al carrer de Bertran de Castellet,

a prop de l’avinguda de sant Jordi.
A la plaça Gandhi,
entre altres, s’hi
ha ubicat el Centre
d’Atenció i Informació de la Seguretat
Social i la Unitat de
Recaptació Executiva. La construcció
compta amb dos
nuclis d’escala, dos
d’ascensors
–en
total quatre elevadors per moure’s
entre les diferents plantes– i dos
de lavabos per mantenir una part
separada per als treballadors i una
altra oberta al públic.

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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NOUS PROJECTES

Liciten els primers projectes
d’urbanització del CRT
L’Incasòl ha tret a licitació el primer contracte d’obres que ha de suposar
el marxa el CRT, a Vila-seca i Salou, antigament conegut com a BCN World
L’Incasòl ha tret a licitació el primer
contracte d’obres per impulsar el
Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou (Tarragonès), després
de l’aprovació definitiva del Pla
Director Urbanístic. En concret, es
tracta de la redacció del projecte
d’urbanització i reordenació dels
accessos al projecte conegut inicialment com a BCN World i que hores d’ara encara no té denominació
definitiva. El pressupost de licitació
dels treballs és de 229.295 euros,
amb IVA inclòs. Les empreses podien presentar les seves ofertes fins
el 26 de gener i, posteriorment, el 3
de febrer es procedirà a la licitació
de l’oferta econòmica més avantatjosa. La redacció del projecte d’urbanització té un termini d’execució
de sis mesos. Segons el plec tècnic,
l’espai destinat a la vialitat abasta
un àmbit de 18 hectàrees.
D’una banda, es preveu la construcció d’un nou vial a la zona compresa entre PortAventura i el Raval de
la Mar, que transcorrerà de nord a
sud i enllaçarà aquesta via –la TV3148– amb l’actual autovia entre
Tarragona i Salou, la C-31B. De l’altra, es projecta una gran rambla a
l’entorn del traçat d’aquesta autovia, que inclou la construcció d’una
rotonda elevada.
Entrades a la venda
D’altra banda, les entrades pel nou
Ferrari Land, en construcció a PortAventura, ja han sortit a la venda. El
parc n’informa a través de la seva
pàgina web i pel telèfon de reserves. La temporada de PortAventura,
amb Ferrari Land llest -i les seves
11 atraccions, entre les quals Ferrari
Experience i l’accelerador vertical,
la muntanya russa més alta i ràpida d’Europa-, començarà el pròxim

7 d’abril. Es tracta d’una entrada
combinada, indivisible amb l’accés
al parc d’atraccions, a un preu de
60 euros. El nou espai tindrà una
entrada de matí -amb un horari de
deu a cinc de la tarda. En temporada
alta, també n’hi haurà un de tarda
-de les sis a la una de la matinada.

14

gener 2017

Des del parc s’aconsella reservar
anticipadament la data de visita i
l’horari d’accés. A part de l’entrada
combinada, denominada ‘1 dia 2
parcs’, també s’han dissenyat altres
formats d’entrades i combinacions
entre els tres parcs -incloent el Costa Caribe- del ressort.

ACTUALITAT GREMI

La Cambra compra la Llotja per
convertir-la en un espai polivalent
Es vol fer un centre d’interpretació del vermut, seguint el model que té la
cervesera Guinnes al centre de la ciutat de Dublin
L’edifici de la històrica Llotja de
Reus, situat a la plaça de Prim, ja
és propietat de la Cambra de Comerç de Reus on el seu president,
Isaac Sanromà, va avançar que és
voluntat de l’ens la construcció d’un
espai polivalent que ha de funcionar al mateix temps que a centre
d’interpretació del vermut de Reus,
salvant les distàncies com la fàbrica
Guiness a Dublin que representa un
dels principals atractius en les visites a Dublin i que cada any rep la
visita de prop de 300.000 visitants.
Feia molt temps que la institució
volia tancar la compra d’aquest
emblemàtic espai situat a la plaça
Prim de Reus i en la trobada anual
amb els periodistes, que enguany
ha tingut lloc a mitjan del mes de
gener, Isaac Sanromà, ha confirmat
que finalment s’han pogut tancar
les negociacions amb la propietat,
la Fundació Catalunya la Pedrera,
per signar l’escriptura de compra, si
bé no ha volgut fer públic quin ha
estat el preu final per la confidencialitat de l’operació.
Reactivar l’espai
Sanromà va destacar la importància
d’aquesta adquisició que permetrà
reactivar aquest espai avui en dia
poc aprofitat i obrir-lo a la ciutat.
En aquesta línia, el president de la
Cambra ja ha avançat que s’està

Imatge actual de la Llotja de Reus que es convertirà en un espai polivalent.

Finalment s’han pogut
tancar les negociacions
amb la propietat, la
Fundació Catalunya
la Pedrera, per signar
l’escriptura de compra, si
bé no s’ha fet públic el
preu per la confidencialitat
de l’operació

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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treballant en l’elaboració d’un projecte del què serà la nova llotja més
enllà de l’activitat que li és pròpia,
la del Mercat dels Dilluns. En aquest
sentit es vol convertir l’espai en un
local polivalent amb l’objectiu de
posar en valor els productes agroalimentaris del territori amb especial
atenció al Vermut de Reus al voltant
del qual girarà bona part del muntatge expositiu. Tot i que el projecte
està en fase de redacció, i encara hi
ha molts detalls per tancar, la voluntat de la Cambra seria que durant el 2018 la nova Llotja fos ja
una realitat.

PROJECTES

Cambrils licita la demolició del
pont de l’antiga carretera N-340
La segona fase del projecte, també inclosa en la licitació, és la construcció
d’un nou pont sobre la Riera d’Alforja
L’Ajuntament de Cambrils ha tret a
licitació el projecte de reconversió
de l’antiga carretera N-340 en l’avinguda Baix Camp, que consisteix en
la demolició i construcció del pont
sobre la Riera d’Alforja i la reordenació del seu entorn. El termini
d’execució de les obres serà d’un
any a partir de l’aprovació definitiva
del projecte d’execució. El pressupost és de 1.151.831 euros més IVA i
en preu es farà l’adjudicació.
Aquest projecte dóna continuïtat a
la transformació urbana de l’antiga
N-340 i s’elimina la barrera històrica que separa dos barris importants
del municipi aconseguint millorar
substancialment la connectivitat en-

compte que actualment no existeix un
itinerari clar de connexió entre els dos
barris, a excepció
de la connexió que
ha suposat la nova
rotonda de recent
construcció.

Imatge virtual del projecte de Rambla.

tre tots dos, tant a nivell de circulació per als vianants com a circulació
rodada. L’actuació també millorarà
la seguretat dels vianants, tenint en
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Fases del projecte
El projecte s’ha estructurat en tres fases i amb aquesta
licitació s’adjudicaran les dues primeres. La primera
fase es basa en l’enderroc del pont
i la urbanització parcial de l’Avingu-

PROJECTES

da Baix Camp, amb un pressupost
d’execució per contracta de 790.383
euros més IVA. La segona fase contempla la construcció del nou pont
sobre la Riera d’Alforja amb un
pressupost d’execució per contracta
de 361.472 euros més IVA.
Desafectació de la N 340
Un cop feta la desafectació del tram
de la N-340 al seu pas pel terme
municipal de Cambrils, els serveis
Tècnics municipals van redactar el
AF Prensa Reus 180x128.pdf
projecte 160426
de remodelació
de l’anti-

Aquest projecte
dóna continuïtat a la
transformació urbana de
l’antiga N-340 i s’elimina
la barrera històrica
que separa dos barris
importants del municipi
aconseguint millorar
substancialment la
1 connectivitat
26/4/16
13:19

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

M

Y

CM

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES

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

MY

CY

CMY

K

Demana un projecte personalitzat a:
Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
jounoufx@agente.segurcaixaadeslas.es
www.segurcaixaadeslas.es
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social
al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.
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ga N-340 entre el carrer Camí de la
Creu i el terme municipal de Vinyols
i els Arcs, obres que ja es van finalitzar.
Actualment, des de la nova rotonda
del Camí de la Creu fins a la rotonda de la carretera de Montbrió, la
N-340 continua tenint la mateixa
configuració de via ràpida. Una vegada superat el pont que creua la
Riera d’Alforja, ja hi ha un tram que
transcorre entre dos barris fortament consolidats i poblats de Cambrils, separant-los físicament.

gener 2017

HABITATGE

Les hipoteques a Tarragona creixen
un 19% respecte el novembre passat
Al novembre del 2016 es van formalitzar a les comarques de Tarragona
428 operacions amb un capital prestat de prop de 90.000 euros de mitjana
El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya el
passat mes de novembre va sumar
3.562 contractes, cosa que va suposar un increment del 7,48% en
relació amb la xifra obtinguda el
mateix mes del 2015, segons les
dades publicades aquest divendres
per l’Institut d’Estadística espanyol.
Aquesta xifra de contractes hipotecaris sobre pisos és la més gran
que s’ha registrat en aquest mes
des de l’any 2011 quan el nombre
de contractes es va situar en 4.195.
El capital pendent d’amortitzar per
aquestes 3.562 hipoteques va sumar 452,612 milions d’euros, amb
una mitjana per pis de 127.067 eu-

ATT

ros. En el conjunt de l’estat espanyol, el nombre d’hipoteques sobre
habitatges es va situar en 25.413
unitats, el 32,19% més. La mitjana
de preu per pis a l’Estat va ser de
109.785 euros.
A Tarragona, el nombre d’hipoteques al novembre es va situar en
428 unitats, el 19,55% més que al
novembre del 2015. El capital pendent d’amortitzar per aquestes hipoteques va sumar 38,440 milions
d’euros amb una mitjana per pis de
89.813 euros, el 5,43% més que al
novembre del 2015.
A la resta de demarcacions, Barcelona al novembre va registrar 2.605
hipoteques, amb un increment del

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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7,64% en relació amb el mateix mes
de l’any 2015. El capital pendent
d’amortitzar per aquests contractes
hipotecaris va sumar a la demarcació de la capital catalana 354,627
milions d’euros, amb una mitjana
per pis hipotecat de 136.133 euros,
el 5,26% més que el novembre del
2015.
A Girona, el nombre d’hipoteques
sobre pisos es va situar al novembre en 383 unitats, el 2,96% més
que el novembre de l’any passat.
El capital subscrit per aquestes hipoteques va sumar 46,813 milions
d’euros, amb una mitjana per pis de
122.227 euros, el 5,38% més que el
novembre del 2015.

LABORAL

L’ocupació a la construcció cau
un 10% el darrer any a Tarragona
El nombre de persones sense feina a la demarcació de Tarragona el 2016
es va situar el quart trimestre en 65.700 persones
L’ocupació segueix caient a les comarques de Tarragona en el sector
de la construcció si fem cas a les
dades de l’Enquesta de Població
Activa, EPA, del 2016. En concret al
conjunt de les comarques de Tarragona es va tancar el 2016 amb
21.000 treballadors al sector de la
construcció, 2.400 menys que a finals del 2015, el 10,26% menys que
fa un any.
El nombre de persones sense feina a
la demarcació de Tarragona el 2016
es va situar el quart trimestre en
65.700 persones, cosa que suposa
5.600 aturats menys que el trimestre anterior (-7,85%), i 21.700 aturats menys que el 2015, un 24,83%
menys, segons l’Enquesta de la Població Activa(EPA) que publica trimestralment l’Institut d’Estadística
espanyol. La taxa d’atur a Tarragona
es va situar en el 17,41%, més de
set dècimes per sota en relació amb
el tercer trimestre (18,13%) i 4,45
punts percentuals menys que la registrada el quart trimestre del 2015
(21,86%). Es tracta de la taxa d’atur
més baixa fins ara registrada a la
demarcació des del tercer trimestre
del 2009 (16,16%), tot i que si parlem exclusivament de la construcció
les dades continuen sent negatives
i preocupant. L’ocupació a Tarragona va sumar 311.700 persones, 800
ocupats menys que fa un any, el

La disminució anual de
l’atur a Tarragona el
2016, 21.700 persones,
és la caiguda en xifres
absolutes més gran fins
ara registrada al tancar
un any i la més gran en
termes interanuals des
que comença el 2002 la
sèrie històrica de l’INE

0,26% menys, i suposa la primera
disminució de l’ocupació al tancar
un any a Tarragona des del 2012.
Xifres absolutes
La disminució anual de l’atur a Tarragona el 2016, 21.700 persones, és
la caiguda en xifres absolutes més
gran fins ara registrada al tancar un
any a la demarcació i la més gran
en termes interanuals des que comença el 2002 la sèrie històrica de
l’Institut Nacional d’Estadística.
Per sectors, la construcció i els
serveis veuen com l’ocupació cau
mentre que l’agricultura i la indústria registren increments de llocs de
treball al tancar l’exercici del 2016
en relació amb el 2015.

CONTENIDORS
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ACTUALITAT REUS

Més de 800.000 passatgers van
utilizar l’aeroport durant el 2016
A les instal·lacions aeroportuàries de la capital del Baix Camp es van fer
més de 14.500 moviments, un 6’9% més que el 2015
L’Aeroport de Reus ha presentat les
dades del darrer exercici. La instal·
lació aeroportuària de la capital del
Baix Camp va tancar el 2016 amb un
total de 817.611 passatgers. Durant
el mes de desembre, 7.775 viatgers
van passar per l’aeroport reusenc,
el que representa un 1,2% menys
que el mateix mes de l’any anterior,
i es van fer un total de 733 operacions -un 0,8% més que el desembre
del 2015. Pel que fa al balanç global de l’any, l’Aeroport de Reus ha
registrat un augment del número de
passatgers del 16%, arribant fins als
esmentats 817.611 usuaris. En relació al nombre d’operacions, s’han
dut a terme 14.472 moviments, el
que suposa un increment del 6,9%
respecte l’any 2015. Amb tot, les
dades de Reus encara estan lluny
de l’aeroport de Girona que ha tancat l’any amb més de 1.6 milions de
passatgers, el doble que a Reus.
Tot i aquestes dades, els responsables de l’aeroport de Reus són optimistes i el 2017 esperen superar
el milió de passatgers gràcies a la
presència de nous vols i de noves
companyies. En aquest sentit, l’aerolínia britànica Jet2.com ha anunciat recentment que operarà nou
rutes amb fins a 30 vols en temporada alta per setmana des de l’aeroport de Reus durant el 2017. La
companyia ha crescut aquesta cam-

Imatge d’arxiu d’un dels aparells de la companyia Jet2.com

Aquestes dades encara
estan lluny de l’aeroport
de Girona que ha tancat
l’any amb més de 1.6
milions de passatgers, el
doble que a Reus. De cara
al 2017 s’espera que Reus
torni a superar el milió de
passatgers

panya un 51% en comparació amb
el mateix període de l’any passat i
es preveu que entre l’abril del 2017
i març del 2018 augmenti la disponibilitat de places fins a un 64% entre Reus i el Regne Unit, fins a superar els 225.000 seients. Jet2com té
nou bases al Regne Unit: LondresStansted, Belfast, Birmingham, East
Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds, Manchester y Newcastle. D’altra banda, el turoperador associat
a l’aerolínia, Jet2holidays, comptarà
amb 64 hotels contractats directament a Reus i la Costa Daurada i
també es preveu un augment del
turisme familiar cap a la regió.

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS
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• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT
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C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

ACTUALITAT REUS

FiraReus celebrarà el seu 75
aniversari amb rècord d’activitats
L’Auditori Antoni Gaudí de Reus acollirà l’acte institucional i l’espectacle
commemoratiu d’aquests 75 anys d’història el proper 17 de març
FiraReus celebra enguany els 75
anys des de la primera «Exposición
Provincial de Muestras» que es va
fer a la ciutat l’any 1942 i que va
donar pas a l’exproReus i com a
conseqüència, a la creació de FiraReus. Per aquest motiu, divendres,
17 de març, l’Auditori Antoni Gaudí
de FiraReus acollirà l’acte institucional i l’espectacle commemoratiu
d’aquests 75 anys d’història al qual
hi estaran convidats expositors i
persones vinculades a la història de
la fira.
També a finals d’any es presentarà
un documental del 75è aniversari que dirigirà el realitzador Daniel
Villanueva, director de l’Escola de

Durant aquest 201 ja hi
ha confirmades 13 fires
(dues més que l’any
passat), 5 congressos (el
màxim anual fins ara era
de 4) i més de 120 actes
programats

Cinema de Reus i que es farà amb
imatges del Centre de la Imatge de
Mas Iglesias.
Tretze fires
El 2017 firaReus batrà un rècord

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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d’activitat: hi ha confirmades 13 fires (dues més que l’any passat), 5
congressos (el màxim anual fins ara
era de 4) i més de 120 actes programats. Així, durant el 1r semestre
hi haurà activitat programada totes
les setmanes, amb només un cap
de setmana lliure, que coincideix
amb la Setmana Santa. En paraules
del regidor de Promoció Econòmica,
Marc Arza, «FiraReus s’ha posicionat
com un element indispensable de
projecció de ciutat, que col·labora a
generar un important impacte econòmic a la ciutat».
Pel que fa als congressos, firaReus
acollirà un total de 5 congressos
d’àmbit català o estatal.

ACTUALITAT REUS

Reus inaugura oficialment la
capitalitat de la cultura catalana
Un espectacular muntatge al Mercadal on es va barrejar circ i elements de
la cultura reusenca, va donar el tret de sortida al programa d’actes
El muntatge al Mercadal va estar
dirigit per l’artista i gestor cultural
Leandro Mendoza, de la companyia
Cíclicus, que va proposar un esdeveniment escènic de continguts circenses, que ha evocat la capitalitat
de Reus en l’àmbit del circ i les arts
gestuals
La ciutat de Reus va viure el dissabte 28 de gener a la plaça del
Mercadal l’espectacle inaugural de
l’esdeveniment Caìtal de la Cultura Catalana 2017, que durant tot
aquest any porta a la ciutat una
programació carregada d’actes culturals. et de sortida d’aquest esdeveniment.

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

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

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

22

gener 2017

ACTUALITAT REUS
Un cop ha finalitzat l’acte oficial inaugural al Teatre Fortuny, dirigit pel
dramaturg Francesc Cerro-Ferran, va
tenir lloc un desplaçament en comitiva acompanyat amb els Gegants
de Reus, representants d’entitats i
representants institucionals per la
plaça de Prim i el carrer de Monterols fins a la plaça del Mercadal.
Al mateix temps, els Campaners de
Reus van fer sonar les campanes
de la Prioral de Reus.
El muntatge al Mercadal va ser dirigit per l’artista i gestor cultural
Leandro Mendoza, de la companyia
Cíclicus, que va proposar un esdeveniment escènic de continguts circenses, que ha evocat la capitalitat
de Reus en l’àmbit del circ i les arts
gestuals. Durant l’execució d’aquest
muntatge hi van haver referències
importants a la cultura popular local
per reivindicar la riquesa del patrimoni festiu i tradicional de la ciutat
i de les entitats que el protagonitzen. En aquest sentit, a l’espectacle hi van pendre part activa grups
festius com els Nanos de Reus, els

Amb més de 80 projectes
confirmats i una previsió
d’arribar a més de 200,
que es desenvoluparan
durant tot l’any de la
capitalitat cultural
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Xiquets de Reus, el Ball de Diables,
l’Orfeó Reusenc, els Bastoners de la
Germandat de Santa Llúcia, el Basilisc, l’Àliga de Reus i el Lleó de
Reus.
Amb més de 80 projectes confirmats i una previsió d’arribar a més
de 200, que es desenvoluparan durant tot aquest any, Reus ha ostenta
a partir d’aquest gener la Capital de
la Cultura Catalana 2017.

Obituari

Octavi Juncosa i Bargalló,
in memoriam
Miquel Vilella Suazo. Ex president Gremi de la Construcció del Baix Camp

El passat dia 11 de gener ens va
deixar als 88 anys l’Octavi Juncosa
i Bargalló , un bon amic dels Gremi i dels nostres companys d’ofici. Cal dir des d’un principi que
era una bona persona i també un
excel·lent poeta. Sí, un poeta!. En
el nostre estimat i recordat Butlletí
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp vam agrair molt les seves col·
laboracions que any rere any ens
enviava, en especial en el número
extraordinari dedicat a les festes de
Nadal i Cap d’Any.
També ens va obsequiar amb l’Himne del nostre Gremi, amb la lletra
i la música. Un himne que traspua
vitalitat i estima per l’ofici de paleta, amb orgull i companyonia. Al
mateix temps era una persona que
fomentava, amb una alegria contagiosa, l’amistat.
I tot plegat ho exercia amb tota naturalitat. Sempre procurava trobar
una solució als problemes. Recordem tots com des del seu càrrec
de Cap de les Brigades Municipals
i dins de les possibilitats reglamentàries sempre vam poder comptar
amb el seu ajut i la seva comprensió.
Descansi en pau.

Himne del Gremi dels Paletes
Som la força i l’enginy d’un gran poble
som la ratlla, el plom i el nivells
l’estructura més ferma i massissa
d’una feina que encisa el cervell
Som l’empenta visible i joiosa,
ningú mai ens podrà avançar
ham nascut per fer gran nostre poble
el treball és la meta a cercar
Paletes, gent noble
grans homes del demà
les forces adverses
ens fan cavil·lar
Paletes la feina
n’és l’arma per lluitar
amb un plom i la paleta
tenim eines per guerrejar

Reus,
21 de desembre de 2006
Lletra i música:
Octavi Juncosa i Bargalló
Arranjaments:
Juan C. Juncosa Argany

Units com els dits d’una ma
som tant forts com un moltó vell
junts sabrem reparar l’esqueixada
tant que ens vingui de nou o de vell
aguantar sempre amb gran força
tota mena de grans aiguats
no resteu mai dins duna casa
camineu sempre per dalt del terrat
....Noi pasta!

Octavi Juncosa i Bargalló
Va morir a Reus el passat 11 de gener als 88 anys.
La junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp s'uneix en el condol a tota la
família i especialment al seu fill per tan sensible pèrdua.
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MEDI AMBIENT

………………………………………………………………………………

Les recàrregues
a l’any de cotxe
elèctric superen les
4.500 connexions
Aquest mes de febrer es posarà en
marxa un nou punt de càrrega ràpida
al pàrquing de la Riera Miró

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

Reus disposa d’una xarxa municipal per al cotxe elèctric
amb 19 estacions de recàrrega que permeten connectar
de manera simultània fins a 26 vehicles. Actualment
l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis compta
amb un registre de més de 140 usuaris de vehicles elèctrics, tot i que també hi ha usuaris esporàdics que fan
ús de les estacions de recàrrega de la xarxa municipal.
L’activitat dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de la xarxa municipal ha crescut exponencialment
des de la seva estrena a mitjans de 2014, quan es van
registrar 317 recàrregues, l’any 2015 la xifra va pujar
fins a 2.060 i el 2016 s’ha tancat amb 4.653 recàrregues
que equivalen a més de 47.000 hores. Aquest augment
es deu a una major demanda i també a la posada en
marxa del punt de càrrega ràpida de la plaça del Pintor
Fortuny el passat mes de setembre. Durant el mes de
febrer està previst que entri en funcionament un segon
punt de càrrega ràpida de superfície a l’àrea de zona
blava de la Riera Miró.
Reus és una ciutat adaptada a la mobilitat elèctrica.
Des de l’any 2014, la ciutat ha incorporat a través de
l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis la infraestructura de recàrrega elèctrica a tota la xarxa d’aparcaments municipals i en algunes zones en superfície. Una
aposta per la mobilitat sostenible que continua vigent
enguany amb la gratuïtat de recarregar, els descomptes
per aparcar als pàrquings municipals i la bonificació del
75% de la quota de l’impost municipal de vehicles.

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

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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L’optimista

En l’adéu de Mossèn
Pere Llagostera
Josep Baiges és periodista

No fa gaires dies vam rebre la
ció de devot fervent, també va
visita a casa dels membres del
creure sempre en la seva ciutat.
jurat del concurs de pessebres
El Carles Ivan Borràs, l’autèntica
de la Congregació Mariana.
veu de Reus, destacava a faceAquesta convocatòria és un dels
book la seva estreta vinculació
petits miracles del Món de Reus
amb la Reial Congregació de la
que enguany celebra l’edició
Puríssima Sang, recordant que
número 88 amb més d’un cende petit fou cantaire sota les
tenar d’entusiastes participants.
ordres del mític mestre Mateu
Tots ells, del primer fins a l’úlacompanyant al Sant Crist amb
tim, rebran el seu guardó durant
la interpretació del Vexila Rela gala de lliurament de premis
gis. “Dubto que hagi conegut
que s’havia de fer al teatre del
persona més devota pel Sant
col·legi La Salle el proper disCrist que ell i no era difícil veusabte 21 de gener.
re’l pregant a soles en la seva
Una gala que constitueix una
companyia” destacava el petit
de les festes més entranyables i
dels Borràs.
generoses que es poden viure i
L´anècdota
veure al cap de l’any a la nostra
He deixat pel final una de les
ciutat.
anècdotes més curioses de
El dia que el jurat va venir a
la trajectòria vital de Moscasa, vaig preguntar per Mossèn
sèn Llagostera. Em refereixo
Pere Llagostera, el director de la
al seu passat professional al
Congregació. I la prefecte de la
Banc de Bilbao. De fet va deiMariana, l’Ester Pere, ja em va
xar la seva feina a l’entitat ficomentar que estava molt justet
nancera per abraçar la fe com
de salut. Ahir a la nit els pitjors Ell mateix m’havia explicat, amb
a clergue. Ell mateix m’havia
presagis es van confirmar.
molta
gràcia,
la
reacció
d’alguns
explicat, amb molta gràcia, la
La mateixa Congregació anuncireacció d’alguns conciutadans
ava, al seu facebook, el traspàs conciutadans al veure, amb
al veure, amb enorme sorpresa,
del religiós reusenc. “Ha estat
enorme sorpresa, com els hi
com els hi donava la comunió
el director més proper, entudonava
la
comunió
la
persona
la persona que, anys enrere,
siasta i encoratjador que hem
els hi havia obert una compte
tingut des del Dr. Josep Ricart, que, anys enrere, els hi havia
corrent a l’oficina de la plaça
el nostre fundador i primer diobert
una
compte
corrent
a
Prim. Havia canviat la corbata
rector” destacava el comunicat,
pel clergyman. Però el que no
recordant el seu compromís l’oficina de la plaça Prim. Havia
incondicional amb la ciutat que canviat la corbata pel clergyman havia canviat era la passió que
sentia per la seva ciutat. Una
va articular, per exemple, “des
passió per a alguns exagerada
del seu càrrec a l’Arquebisbat
de Tarragona on va ser decisiu per aconseguir estudis i per a altres viva mostra d’un sentiment que encara és
superiors per Reus”.
present al Món de Reus i que ens atorga tanta singuI es que Mossèn Pere Llagostera, en la seva condi- laritat.
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Prades
La Febró

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

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

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

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

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

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

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