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Editorial
L’exemple de Girona
L’Ajuntament de Girona impulsa un projecte per reconvertir el sector de la construcció i enfocar-lo cap a la rehabilitació i l’edificació sostenible i intel·ligent. És el que
s’anomena ‘Construcció connectada’, una iniciativa pública que acaba de presentar-se.
Gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, es destinaran un total de 185.000 euros a diferents accions per donar un impuls a un sector que ha
patit durament la crisi. El 2008 hi havia 600 empreses
donades d’alta a Girona i el 2016 la xifra es redueix fins
a les 293. Això ha deixat molta gent també sense feina.
Si el 2008 estaven ocupats 6.126 treballadors en aquest
sector, vuit anys després en són 1.857. Aquest projecte,
doncs, busca donar una sacsejada a un sector madur que

s’ha de posar al dia. El projecte compta amb el suport de
diferents agents i agrupacions del sector. La finalitat és
reconvertir i potenciar un sector tradicional a partir de la
innovació i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental,
ha valorat la regidora.
Des del Gremi de la Construcció del Baix Camp veiem
amb certa enveja com les institucions de les comarques
de Girona, en aquest cas l’ajuntament gironí, es preocupen de les empreses del seu territori de forma conjunta
amb el sector i treballen colze a colze per recolzar i impulsar l’esforç que han fet durant tots aquests anys les
empreses. Cal que tots plegats mirem una mica més cap
al nord on sembla que les coses es fan molt millor que a
casa nostra.
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A CT UA LIT A T S E CTOR

Damià Calvet es reuneix amb el
sector de la construcció de Tarragona
El director general de l’Incasol va explicar
que confia que el projecte conegut com a
BCN World sigui una realitat ben aviat

El director general de l’Incasol, Damià
Calvet, va ser el protagonista del dinar amb empresaris del sector de la
construcció de les comarques de Tarragona que va tenir lloc fa uns dies a
l’Hotel Mas Passamaner de la Selva del
Camp en el qual el màxim responsable
d’aquest organisme va presentar en
primera persona i va resoldre davant
els empresaris les preguntes i dubtes
que van sorgir al voltant de diversos
temes d’actualitat, com ara BCN World,
la licitació d’obra pública i les infraestructures cabdals pel nostre territori.
Una nodrida representació del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, encapçalada pel seu president Gregori
Salvat i la resta de la junta directiva, al
costat de representants de la Foconta
i dels gremis del Tarragonès amb el
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seu president Jose Luís García i el del
Baix Ebre amb el seu president Salvador Pallarès van assistir a la trobada.
Damià Calvet va fer una llarga i extensa exposició en la qual va presentar l’actual moment en el qual es troba
l’Incasol que també va haver de patir
un expedient de regulació d’ocupació
que va afectar a bona part de la plantilla. Calvet va assegurar que la tasca
que s’ha fet durant els últims anys per
sanejar les contes de la Generalitat tindran el seu fruit en els propers anys
i espera que el procés polític que viu
el nostre país ens porti a bon port i
que l’economia catalana sigui la gran
beneficiada.
Calvet va respondre els dubtes dels
empresaris que van fer referència inicialment al projecte fins ara conegut

com a BCN World. Calvet va viatjar en
el temps per explicar com s’havia gestat el projecte fins arribar als nostres
dies, quan ja s’ha licitat la redacció del
projecte d’urbanització i reordenació
dels accessos al projecte conegut inicialment com BCN World res obres als
terreys. Calvet va dir que el període
d’alegacions ha servit per guanyar el
consens total de tots els agents implicats, territori i partits polítics i per aixo
va recordar que el pla director urbanístic de BCN World va quedar aprovat provisionalment per la Comissió
d’Urbanisme del Camp de Tarragona
per àmplia majoria. El planejament
del rebatejat com a Centre Recreatiu
i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, va
ser votat en una comissió amb un gran
nombre de representants territorials.
Amb 26 vots a favor, una abstenció
i cap vot en contra, el projecte, redimensionat en diverses ocasions i que
difereix molt dels inicis, va fer el darrer
pas cap a l’aprovació definitiva. Calvet
es va mostrar convençut que durant el

Damià Calvet, al centre de la imatge, en la trobada mantinguda amb els empresaris de la
construcció.

2017 es començaran a fer obres. Respecte al pes que han de tenir les empreses del territori en aquestes obres,
va animar a tothom a fer l’esforç i a
unir-se per poder participar d’aquest
projecte que no té cap dubte que será
beneficiós per tothom.
El nom de ‘la cosa’
Un altre dels dubtes sorgits és el nom
que ha de tenir el que fins ara es coneixia com a BCN World, però que no

El representant del
govern català es va
reunir a la Selva del
Camp amb una vintena
d’empresaris dels gremis
de la construcció
del Baix Camp,
el Tarragonès
i el Baix Ebre

Damià Calvet va dir
que el període
d’alegacions al projecte
inicial de BCN World
ha servit per guanyar
el consens total de tots
els agents implicats en
el projecte: territori i
partits polítics

es pot utilitzar perquè el van registrar
els seus promotors inicials. Calvet va
assegurar que en breu hi haurà un
nom, un nom que ha d’incloure alguna referència al territori. No va voler
avançar res perquè va afegir que no
ho sabia però va explicar que la paraula o el concepte ‘mediterrani’ segurament hi apareixerà d’alguna o altra
forma perquè és un concepte que es
llegeix de forma positiva a bona part
del món.

En quant a les infraestructures,
Damià Calvet va reconèixer el dèficit
existent a Catalunya i especialment al
sud. Per això va presentar els plans
del Govern per incrementar el pes de
l’Aeroport de Reus i també les pressions que fan a l’Estat per un calendari
realista que impliqui l’obertura d’una
vegada per totes del Corredor ferroviari del Mediterrani i el seu enllaç
amb l’estació intermodal de l’aeroport reusenc.

Abogados y expertos en Asesoramiento de Empresas
Oficinas en Reus, Tarragona y Barcelona
Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral
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Homenatge a la volta catalana per
substituir el Concurs de Molins de Rei
De nou els professionals de Plana Hortoneda han participat en aquest
event que es fa coincidint amb la Fira de la Candelera d’aquesta localitat
El Concurs de Paletes de Molins de Rei ha desaparegut. Almenys de moment. En lloc d’onze parelles de paletes construint a contrarellotge onze peces iguals durant el matí de
dissabte de la Candelera, en aquesta ocasió s’ha fet una
única peça cooperativa: sis paletes han treballat juntament
en una sola construcció, més gran i complexa, que quedarà al carrer del Molí durant tot un any. Així, l’elaboració
s’ha allargat més, fins al migdia del diumenge de la fira, de
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manera que més visitants han pogut veure la construcció in
situ d’una peça amb mètodes tradicionals. Entre les sis parelles que han participat en aquesta construcció s’hi troba la
parella formada per Aleix Plana i Vasile Safta, de l’empresa
Construccions Plana de Vila-seca i membre del Gremi de la
Construcció del Baix Camp.
‘Amb el concurs les presses feien que les peces no estiguessin ben acabades”, explica el secretari de l’Agrupació

de la Construcció de Molins de Rei (ACM), Manuel Julià. El
nou format és “més didàctic”. La idea era que el públic fes
preguntes als paletes durant l’elaboració de la peça, tot i
que no es va aconseguir aquesta implicació. El nou format
és “una prova provisional per canviar el format”. En la darrera edició del concurs fet de forma tradicional de les onze
parelles inscrites no es van presentar, però Manuel Julià ho
desvincula del nou format.
Els paletes que hi han participat eren sis que ja solien
venir al concurs. I com solia passar també llavors, cap era
de Molins de Rei. Aquest cop, la peça no ha estat un secret
i un dels paletes, Jordi Domènech, ha dissenyat la peça.
La volta catalana de la Federació Obrera
La peça escollida, comés habitual, també posa en valor el
patrimoni de Molins de Rei. Aquest any recreava un element emblemàtic de la Federació Obrera: la volta que hi
ha a sobre de les tres finestres d’accés al balcó modernista.

Han fet una adaptació lliure de la semi cúpula original fent
que faci una volta sencera.
L’objectiu divulgatiu també passa per “donar a conèixer
la volta catalana”, explica Manuel Julià. “Permet construccions molt resistents amb elements senzills i sostenibles,
però amb el temps s’ha menystingut”, lamenta el secretari
de l’ACM, que voldria que es re introduís.
Primera Fira de la Construcció
La ‘Fira de Fires’ de la Candelera ha sumat aquest any un
nou àmbit: la Fira de la Construcció. El que va començar el
2016 com a Mostra d’Oficis Tradicionals, aquest 2017 s’ha
convertit en fira, amb deu estands que envoltaven la peça
que es construïa. Entitats, museus i empreses dedicades
a oficis tradicionals han fet demostracions d’elaboració de
vitralls, d’esgrafiats, d’ús de materials tradicionals -com el
guix, la calç i la tàpia- o fins i tot d’eficiència energètica per
a infants a càrrec del Col·legi d’Aparelladors.

Polígon Industrial de Constantí
Av. de les Puntes, s/n - 43120 Constantí
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52
fpoch@ferrospoch.com

www.ferrospoch.com
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A C T UALIT AT IM M OB I LI À R I A

Catalunya tanca el 2016 amb un
increment del 18’2% d’hipoteques
A les comarques de Tarragona, l’augment de préstecs el 2016 ha estat
més moderat, d’un 12,7%, fins als 4.929 contractes finalitzats

L’any passat la xifra final es van
situar pròxima a les 46.000
hipoteques. Es tracta de la millor
xifra des de l’any 2011 quan
aleshores es van constituir més de
63.000 hipoteques
El nombre d’hipoteques signades a Catalunya el 2016 va
augmentar fins a les 45.873, el que representa un increment del 18,2% respecte a l’any anterior, segons les dades
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta
de la millor xifra des de l’any 2011, quan aleshores es van
constituir 63.547 hipoteques. D’altra banda, Catalunya es
va convertir en el quart territori de l’Estat amb un major
increment del nombre d’hipoteques, per darrere de Castella
La Manxa (23,8%), l’Aragó (19,3%) i Extremadura (18,7%). Pel
que fa a el capital prestat va ascendir fins als 5.773 milions
d’euros, un 23,3% més que el 2015, de manera que l’import
mitjà per préstec es va situar en els 125.851 euros, un 4,3%
més que el 2015. A l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre
habitatges va augmentar un 14% fins a les 281.328, mentre
que el capital prestat va ser de 30.878 milions d’euros, un
17,2% més. L’import mitjà va ser de 109.759 euros (+2,8%).

Per demarcacions, a Barcelona s’han signat un 17,4%
més d’hipoteques, concretament 32.925. Amb un capital
prestat de 4.490,5 milions d’euros, el que ha deixat els préstecs amb un import mitjà de 136.387 euros, un 4,6% més
que el 2015. Per la seva banda, a Girona es van formalitzar
5.930 contractes, el que suposa un augment un 27,8% i un
capital prestat de 670,4 milions d’euros. Això ha fet que l’import mitjà de cada hipoteca el 2016 se situés en els 113.057
euros, un 5,23% més que en el conjunt del 2015.
A Lleida, s’ha registrat un increment del 17,8%, fins a les
2.089, amb un capital prestat de 187,4 milions d’euros, el
que situa l’import mitjà per hipoteca de 89.726 euros, un
3,1% més. Per últim, a Tarragona, l’augment el 2016 ha estat
més moderat, d’un 12,7%, fins als 4.929 contractes finalitzats, que han requerit nu import total de 424,7 milions d’euros, el que situa cada préstec en 86.183 euros de mitjana.
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OPINIÓ C ONV I D A DA

En començar
un nou any...
Miquel Vilella Suazo

Ex director de “La Façana”

Al començament d’un any nou acostumem a fer-nos bons propòsits. És bo
que sigui així. És com si entréssim en
un espai desconegut, on tot resta per
fer i, si cal, ens permet rectificar-nos
en allò que som conscients que no ens
convé o, per què no?, en allò que no
fem i que fóra bo i necessari de fer.
Almenys intentar-ho.
Però encara n’hi ha més. Per a
molts és també un espai ple d’il·lusions i possibles fets extraordinaris.
Somnis en una paraula que després
de veure’ls en ficció, tu i jo en el nostre
interior ens preguntem: I per què no?
I és aquí on cadascú posarà allò que
més d’agradable li plauria que li passés. Després, però, com diu aquell els
somnis, somnis són. I d’una manera
sobtada entrem a la realitat.
I tanmateix, la realitat pot ser també fantàstica. El dia a dia, de cap manera hi té res a veure, si volem, amb
la rutina. Mai l’hem viscut ni el tornarem a viure. És una fulla en blanc, que
només nosaltres la podem emplenar.
Ningú més. Només això, sentir-nos els
únics protagonistes de tot el que fem
i sentim, és una autèntica meravella.
D’aquí que la convivència amb tots
aquells que ens rodegen també pot
ser extraordinària. Posem pel cas:
aquella persona que cada dia ens creuem al matí, potser ja fora hora que la
saludéssim. Segur que ens contestarà,
amb un somriure, que ens alegrarà el
dia. O aquella altra, abans bons amics,
però fa molts anys, tants, que no recordem ni com va anar el motiu que
la nostra relació pràcticament sigui inexistent; no fora hora també de dir-li
d’anar a fer un cafè. Segurament que
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us faríeu un fart de riure en analitzar
el vostre absurd allunyament. O aquella altra persona amb qui el dia abans
heu tingut una topada dialèctica pel
motiu que sigui i que passades unes
hores t’adones que no n’hi havia per
tant. I fent-te el trobadís, li dius que
també comprens el seu punt de vista i,
cadascú sense renunciar a res, la vostra relació surt enfortida. I així, podríem continuar sense acabar. És només
qüestió de proposar-nos-ho. És ben
veritat com es diu que abans que les
idees són les persones.
I totes aquestes petites coses, no
són com un gran somni fet realitat,
que només depèn de nosaltres? I també, no és veritat que prenent aquesta
petita iniciativa rebem molt més que la
molèstia que ens ha resultat fer-la? Sí,
jo m’hi apunto.

La realitat pot ser
fantàstica. El dia a dia,
de cap manera hi té res
a veure amb la rutina.
Mai l’hem viscut ni
el tornarem a viure,
és una fulla en blanc,
que només nosaltres
la podem emplenar.
Sentir-nos els únics
protagonistes de tot el
que fem i sentim, és una
autèntica meravella.

REHA B ILITA CI Ó

Girona impulsa un nou model
sostenible de rehabilitació i edificació
Un dels eixos del “Construcció connectada” és formar aturats que amb
la crisi van quedar-se sense feina i que necessiten més especialització
L’Ajuntament de Girona impulsa un projecte per reconvertir
el sector de la construcció i enfocar-lo cap a la rehabilitació
i l’edificació sostenible i intel·ligent. Gràcies a una subvenció
del Servei d’Ocupació de Catalunya, es destinaran un total
de 185.000 euros a diferents accions per donar un impuls
a un sector que ha patit durament la crisi. El 2008 hi havia
600 empreses donades d’alta a Girona i el 2016 la xifra
es redueix fins a les 293. Això ha deixat molta gent també
sense feina. Si el 2008 estaven ocupats 6.126 treballadors
en aquest sector, vuit anys després en són 1.857. Aquest
projecte, doncs, busca donar una sacsejada a un sector madur que s’ha de posar al dia, segons reconeix la regidora
de Promoció Econòmica, Glòria Plana. Entre les accions, es
preveuen cursos de formació per a persones de baixa qualificació per tal que millorin la seva especialització.
El projecte s’ha batejat amb el nom ‘Construcció connectada’ i compta amb el suport d’agents del territori del
sector de l’edificació. La iniciativa té com a objectiu donar
un impuls a un sector molt castigat per la crisi en els darrers
anys, per tal que es posi al dia i es reinventi fixant-se en la
construcció sostenible i intel·ligent, així com la rehabilitació.
La finalitat és reconvertir i potenciar un sector tradicional
a partir de la innovació i la sostenibilitat econòmica, social i
ambiental, ha valorat la regidora.
El projecte s’està concretant ara que el SOC n’ha aprovat
el finançament. Es destinaran un total de 184.573,99 euros
al pla d’execució, dels quals el SOC en paga el 75% i, la resta,
l’ajuntament.

Presentació del projecte “Construcció connectada”.

El projecte es desenvoluparà durant tot l’any 2017 i
vincula tots els agents del territori relacionats amb la construcció i la cadena de valor d’aquest àmbit. Concretament,
formen part de la xarxa: l’Associació Catalana de Tècnics
en Energia, Climatització i Refrigeració (ACTECIR), el Col·legi
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona ( APIS Girona), l’Associació Catalana de Construcció Sostenible (ACCS),
el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Girona, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de Girona (CETIG), el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, el Gremi d’Instal·ladors de Girona, el Gremi de
Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, entre d’altres.
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MA CROECO N OM I A

L’economia catalana
creix un 3,5% el 2016
La construcció registra un resultat positiu, amb
un creixement del 3,7% el conjunt del 2016, i
suma dos anys consecutius a l’alça
Segons l’estimació d’avanç del PIB que
elaboren conjuntament l’Idescat i el
departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, l’economia catalana ha crescut el 2016 un 3,5%, una
dècima més que el 2015, gràcies al dinamisme de la indústria que ha registrat un creixement del 5,2% (2,5 punts
percentuals més que l’any anterior). El
quart trimestre del 2016, el creixement
intertrimestral és d’un 0,6%, una dècima menys que el trimestre anterior,
però dins d’una tònica de creixement
elevat, que situa la taxa interanual
d’aquest darrer trimestre en un 3,1%.
Aquest resultat interanual està força per sobre de la mitjana europea,
com mostren les dades difoses per
l’Eurostat, que situen el creixement de
la zona euro el quart trimestre en un
l’1,8% i el del conjunt de la UE en un
1,9%. Al seu torn, segons les dades de
l’INE, l’economia espanyola va créixer
el darrer trimestre un 3,0% i, en mitjana del 2016, un 3,2%.
Pel que fa a les taxes de variació
per sectors, el creixement del sector
industrial el 2016 se situa en un 5,2%.
Es tracta del creixement més elevat de
la indústria a Catalunya, des de l’any
2000, tret dels resultats del 2010 molt
influïts pel rebot posterior a l’enfonsament del 2009. Com ve succeint els
darrers anys, el sector industrial català està per sobre del creixement mitjà espanyol i del de la zona euro. Les
agrupacions sectorials on la producció
industrial mostra un comportament
interanual més positiu són l’agrupació
de tèxtil, confecció, cuir i calçat, la de

12

La Façana

maquinària i equips mecànics, aigua i
la de productes farmacèutics.
La construcció registra un resultat
positiu, amb un creixement del 3,7%
el conjunt del 2016, i suma dos anys
consecutius a l’alça. L’augment del
nombre d’afiliats a la Seguretat Soci-

al i la millora del consum de ciment
demostren que el sector comença a
recuperar el dinamisme, que es concentra bàsicament en el subsector de
l’habitatge, atès que l’obra pública continua patint el retrocés de la inversió i
la licitació oficial.

L’atur augmenta al gener a les
comarques de Tarragona
El nombre de persones a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al
gener a Tarragona es va situar en 55.600 persones, cosa que suposa un increment de 470 aturats, el 0,85% més que al desembre, segons les xifres publicades
pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En relació amb l'any passat, la llista
del SOC s'ha reduït a la demarcació de 6.732 persones, el 10,80% menys. Per
sectors d'activitat, l'atur a Tarragona ha caigut en 60 persones en la indústria i
226 persones en la construcció. En canvi, el nombre d'aturats en agricultura ha
incrementat en 42 persones i en serveis ha crescut en 704 persones. 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%).

A CT UA LIT A T R E US

Adjudicades les obres per millorar
l’accés al tanatori municipal de Reus
L’adjudicació ha anat parar a l’empresa Infraestructuras Trade SL per un
import de 126.000 euros després del concurs que s’ha realitzat
Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, divisió de l’empresa
municipal Reus Serveis Municipals, SA, ha adjudicat a l’empresa Infraestructuras Trade SL el contracte per a la realització de les obres de reforma de la plaça de Pau Picasso
d’accés al Tanatori Municipal. La contractació de les obres
de reforma, suposa una intervenció conjunta sobre la Plaça
Pau Picasso, per accedir al tanatori i les obres de reforma
de la façana de l’edifici. L’Adjudicació s’ha fet per un import
de 126.617,95 euros.
El projecte ha anat a càrrec de l’Ajuntament, mentre que
les obres les assumirà l’empresa municipal Reus Serveis
Municipals, a través de la seva divisió de Serveis Funeraris.
El projecte té el doble objectiu de reordenar l’espai per
fer-lo més útil i còmode per als usuaris de l’equipament, i
fer l’edifici més visible i accessible.
Actualment, l’accés al tanatori des de la zona nord-oest
es produeix a través de la plaça Pablo Picasso. Aquesta plaça està configurada d’una forma simètrica i en relació amb
l’escultura que apareix en el mig, i no té gaire en compte el
flux de circulacions des del centre de la ciutat fins a l’edifici.

Per altra banda, el fet que la zona estigui delimitada per
unes jardineres altes amb una vegetació abundant, fa que
l’edifici quedi pràcticament imperceptible des d’aquesta
zona de la ciutat. El projecte d’obres planteja una sèrie d’intervencions a realitzar per tal de reformar i millorar l’accés
i la visibilitat de l’edifici des dels carrers pròxims a la plaça.
Altres millores
En la reforma s’ha tingut en compte la importància de l’accés a través del pas de vianants de l’avinguda del President
Macià amb el carrer de Cambrils. Des d’aquest punt es té
una visió alineada amb el vestíbul del tanatori. Per això es
planteja una rampa molt suau (del 3,5%), de 22 metres de
llargària i 6,6 metres d’amplària, amb el mateix paviment
de llambordins, que porta fins a una petita plaça, com a
vestíbul exterior de l’edifici, amb un pendent del 5,5%. Des
d’aquesta rampa fins a les jardineres que ens separen de
l’avinguda de Bellissens es forma una nova franja verda de
47 metres de llargària i 9,5 metres d’amplària amb gespa o
amb heura de fulla petita.
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Xavier Roig
President de l’Associació Hotelera
Salou-Cambrils-la Pineda

És important que tot el sector
treballi de forma conjunta

L’empresari hoteler reusenc
Xavier Roig és des de fa uns
mesos el president de l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda en prendre el relleu del
fins ara president, Eduard Farriol.
El gerent de 4R Hotels, ha concedit una entrevista a La Façana del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp en la qual analitza la situació actual del parc hoteler de la
Costa Daurada i també diversos
temes d’actualitat del món del
turisme.
Quines són les dades actuals de
l’Associació Hotelera de Cambrils
Salou-la Pineda?
La nostra entitat agrupa prop de 90
hotels de les tres poblacions. En total
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oferim poc més de 21.000 habitacions i al voltant de 48.000 places hoteleres. L’associació representa aproximadament tres quartes parts de les
places hoteleres de la Costa Daurada i per això considerem que tenim
la capacitat de reclamar a la classe
política més unitat per solucionar els
eterns problemes que ens afecten al
nostre territori i que ens impedeixen
un bon posicionament exterior. Els
hotels de les tres destinacions suposen prop de 7 milions de pernoctacions per temporada, una xifra que a
través de la taxa turística ens aporta
diners que hem de tornar a invertir
en promoció de la nostra destinació.
Quin és l’objectiu que s’ha marcat
en l’actual mandat?

La meva voluntat i la de la resta dels
membres de la junta és la de continuar la feina que s’ha fet fins ara intentant refermar-la. És important haver
aconseguit una unió més forta entre
les diferents associacions turístiques,
i que el sector privat i el públic hagin
anat de la mà, en la defensa d’interessos comuns, beneficiosos pel turisme
i la destinació. La nostra feina ha de
ser molt senzilla, encara que laboriosa, atès el bon fer de totes les juntes
anteriors de l’Associació Hotelera.
Som una destinació global i per això
s’ha de donar rellevància a la unió
entre les diferents associacions que
conformen la Federació Empresarial
d’Hostaleria i Turisme de la província
de Tarragona (FEHT) –hotels de Salou,
Cambrils i La Pineda; càmpings, apar-

Xavier Roig, president de l’Associació Hotelera
Salou-Cambrils-la Pineda.

“Estem a favor del projecte de BCN World, però
tampoc podem permetre que es faci cap llei
a mida. Tots hem de jugar amb les mateixes
condicions”
taments turístics, hotels de Tarragona
i agències de viatge- amb la coordinació del Parc Científic i Tecnològic, el
suport de la Diputació de Tarragona
i els diferents Patronats de Turisme
local”.
Què n’espera de la posada en marxa de Ferrari Land en les pròximes
setmanes?
Nosaltres esperem que les noves inversions de Ferrari Land ens ajudin a
consolidar més la destinació i poder
allargar la temporada turística més
enllà dels mesos centrals de l’estiu.
Junt amb la locomotora de PortAventura World no podem baixar del tren
en el qual vam pujar tots plegats. A
més, Ferrari Land pot ser molt important per un mercat nou com és el
mercat nòrdic que s’interessa enormement per tot el relacionat amb el
motor.
Com veu l’endarreriment del projecte conegut com a BCN World i
que encara no té nom definitiu?
Cal tirar endavant el projecte amb
les regulacions que estiguin d’acord
amb els temps actuals, considerant
que, en moments de crisi, aquest tipus d’inversions no s’han de perdre.
Aquest nou complex reforçarà tot allò
que estigui relacionat amb el turisme
de congressos i convencions. Ara és
un projecte molt més sòlid que no
pas abans perquè l’administració és
la capdavantera. Nosaltres, en principi, veiem una oportunitat perquè
es reforci el turisme de congressos,

i, tanmateix, refermar la destinació. A
simple vista, es veu un projecte que
té bona imatge. El que no podem permetre però és que es faci cap llei a
mida de cap grup inversor. Aquests
grups no han d’esperar que els posem una catifa vermella, però sí que
cal agilitzar els tràmits burocràtics i
ser flexibles, condicions que no impliquen que s’hagi de fer rebaixes inhumanes o permetre accions que ens
poden perjudicar.
Creu que iniciatives com el Saloufest són necessàries per a promocionar aquesta destinació i allargar la temporada turística?
El turisme juvenil és important per a
nosaltres i Saloufest era una de les
programacions que entraven dins
d’aquest tipus de turisme que ajuda
a desestacionalitzar l’oferta. S’ha fet
massa soroll, sobretot per part de
mitjans de comunicació que han esgrogueït el festival i han aportat una
fotografia esbiaixada d’aquests turistes, que tenen nivell universitari i que
se saben comportar molt millor que
un gran percentatge del turisme juvenil. En total, 7 o 8 hotels de Salou
van acollir a estudiants del Saloufest
i és evident que hi ha incidents, però
com sempre que s’ajunten un gran
nombre de persones en un paquet
turístic. La imatge que alguns mitjans
han aportat de Saloufest és molt perjudicial per al sector, però també per
a Salou en general. Crec que hi sortim
perdent abandonant aquest producte. Entre altres temes, el Saloufest feia

que alguns hotels poguessin mantenir la plantilla de forma més estable
i aquest és un factor que no podem
oblidar.
Incrementar l’ocupació a qualsevol
preu?
En el nostre cas no és tan important
el nivell d’ocupació, sinó que el preu
mitjà de les nostres habitacions no
estigui en ofertes molt baixes, tal
com va passar fa uns d’anys. L’important és que la suma dels ingressos
menys les despeses sigui positiva i
això s’aconsegueix treballant en moltes direccions buscant nous mercats
com l’alemany que s’havia perdut o
treballant per augmentar de nou el
turista britànic. Està clar que el turisme familiar, esportiu, nàutic i cultural
és el tipus que voldríem per tot l’any,
ja que és més tranquil. Però hem de
ser conscients que el turisme familiar
es fa amb nens, per tant, exceptuant
algun pont sempre es realitza del 20
de juny al 10 de setembre. Necessitem els diferents sectors turístics per
completar la temporada baixa: tercera edat, turisme juvenil ben enfocat.
Necessita inversions i millores el
parc hoteler de la Costa Daurada?
Evidentment que els hotels s’han de
reformar constantment i cada temporada ho fem per posar-nos al dia. En
els últims anys hi ha hagut, en general, millores importants, però cal pensar que hem passat per moments de
dificultats i no sempre és possible fer
el que seria desitjable o es vol fer.
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Continua vigent la campanya
informativa per prevenir l’ocupació
L’Ajuntament de Reus presenta el pla iniciat l’any 2015 a la ciutat en unes
jornades sobre aquesta temàtica a Terrassa.
La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i un responsable de la
Guàrdia Urbana de Reus van participar
fa unes setmanes en la «Jornada sobre
les ocupacions irregulars d’habitatge
buit per a l’orientació de l’acció pública
a la comarca en aquest àmbit», organitzada pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental a la seva seu, ubicada a Terrassa, durant tot el matí. En concret,
van explicar als assistents - representants polítics, professionals de l’administració pública i membres d’institucions i entitats que treballen en aquest
àmbit-, l’experiència de la campanya
de sensibilització per prevenir l’ocu-
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pació d’habitatges liderada per l’Ajuntament de Reus amb la col·laboració
de les entitats veïnals, que es va posar
en marxa l’any 2015. La campanya de
sensibilització per prevenir l’ocupació
d’habitatges va començar l’abril de l’any
2015 amb l’objectiu de donar resposta a una nova demanda dels veïns en
l’àmbit de la convivència detectada per
l’administració en els anys de crisi. Es
tracta d’una acció concreta dins del treball més ampli d’actuació en la millora
de la garantia al dret a l’habitatge en un
marc de corresponsabilitat i convivència que encara és ben vigent. Un programa de prevenció de les ocupacions

per tal d’evitar que aquesta pràctica
il·legal es converteixi en una manera
habitual d’obtenir habitatge i també
evitar que proliferin les xarxes mafioses d’ocupació que cobren a famílies
per proporcionar-les un lloc on viure.
Consells
Durant la campanya, l’Ajuntament de
Reus també va editar 500 unitats d’un
díptic amb consells clars i entenedors
adreçat al veïnat, d’acord amb el Protocol d’actuació en relació a l’ocupació
il·legal d’habitatges elaborat pels departaments de l’Ajuntament de Reus
de Seguretat Ciutadana, Arquitectura
i Urbanisme, Benestar Social, Salut Pública i Població. En el seu redactat, el
protocol es fixa com a objectiu establir
les línies d’actuació i millorar les eines
per fer front a les ocupacions d’habitatges que es produeixin a la ciutat.
Per part de l’Ajuntament, el tractament d’aquesta problemàtica reAF Prensacoordinada
Reus 180x128.pdf
quereix160426
l’actuació
de

diferents regidories i departaments.
I, externament, implica treballar de
manera coordinada amb els professionals del sistema judicial —procuradors, advocats, jutges, etc.—,

1

Què fer en cas d’ocupació?

sits exigits. En el cas que la propietat

Prevenir l’ocupació:

sigui una persona jurídica (empresa,

El propietari de l’habitatge

entitat, etc.) no tindrà accés a la justí-

> Informar el veïnat i/o la presidència

cia gratuïta.

de la comunitat de propietaris.

On dirigir-nos:

> Donar de baixa els subministra-

> Informar la Guàrdia Urbana: tel. 977

ments.

010 092, o de forma directa al 092.

> Fer un tancament de seguretat de

Avinguda Marià Fortuny, 27.

portes i finestres.

Més informació

> Recollir la correspondència de forma

> Oficina d’Habitatge: 977 010 071. De

regular.

dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

En cas d’ocupació:

> Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC):

> Informar la Guàrdia Urbana.

977 010 010. De 8.30 a 14 h i de 16

> Presentar denúncia.

a 18 h, excepte divendres. A l’estiu de

> Contractar un advocat: Si la propietat

8.30 a 13.30 hores.

és d’un particular es podrà acollir a la

> Àrea de Benestar Social: 977 010

justícia gratuïta, si compleix els requi-

034.

26/4/16

13:19

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

M

Y

CM

alhora que cal considerar els actors
diversos que hi intervenen com veïns
i associacions de veïns, presidents de
comunitat, propietaris particulars i
de bancs, etc.

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.

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES

MY

CY

CMY

K

Demana un projecte personalitzat a:
Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
jounoufx@agente.segurcaixaadeslas.es
www.segurcaixaadeslas.es
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social
al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.
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Enllestides les obres de millora a les
places de la Llibertat i la Farinera
A la plaça de la Llibertat l’actuació ha consistit en la retirada de les lloses
irregulars, l’aportació de terra vegetal i la renovació del sistema de reg

La regidoria de Via Pública ha finalitzat recentment 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. La zona continuarà tancada uns dies per facilitar l’arrelament de la nova
gespa que s’ha plantat.
En aquest espai, el paviment amb gespa s’havia malmès a conseqüència de les arrels dels arbres plantats a la
mateixa plaça. L’actuació ha consistit en la retirada de les
lloses irregulars, l’aportació de terra vegetal i la renovació
del sistema de reg. Finalment, s’hi ha instal·lat 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 del 2016 es va adjudicar a l’empresa
Urbaser amb un pressupost de 21.000 euros. Els treballs
tenien una durada estimada d’un mes.
Una plaça oberta
La regidoria de Via Pública, a través de les Brigades Municipals, també ha finalitzat els diferents treballs d’adequació
i millora dels espais de la plaça de la Farinera, un cop fa
uns mesos va tancar l’establiment ‘La ferreteria’, que ocupava amb la seva terrassa l’espai central d’aquesta plaça.
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Imatges de la Plaça de la Farinera i de la Plaça de la Llibertat un cop
finalitzades les obres de millora.

S’han retirat diferents pilones existents a la plaça, que s’han
substituït per jardineres amb l’objectiu d’embellir-la i també
evitar l’accés de vehicles. També s’han instal·lat jardineres i
bancs per seure al centre de la plaça.

A CT UA LIT A T R E US

Nou arbrat als passejos Sunyer i Prim
Aquesta replantació permetrà garantir el bon estat fitosanitari de
l’arbrat d’aquesta zona i minimitzar
possibles riscos de caigudes d’arbres o branques a la via pública
L'Ajuntament de Reus ha portat a terme els treballs de replantació d'arbrat als passejos de Sunyer i Prim. En total es
planten 14 nous arbres al passeig de Sunyer i quatre més
al passeig de Prim, en tots els casos de l'espècie Platanus
hispanica (plataners), que substitueixen als que s'han retirat
perquè presentaven deficiències en el seu estat fitosanitari
que podien suposar un perill a la via pública.
Els nous plataners es planten a la coca central dels
passejos amb intervencions als escocells en què s'eliminen les grans soques residuals dels arbres talats amb
maquinària especialitzada per no malmetre els paviments.
Posteriorment es netegen les restes de terra i arrels residuals i s'aporten noves terres adients pel nou arbrat. El

cost d'aquesta inversió és de 18.174 € i inclou la plantació
i posteriors treballs de manteniment i reg durant dos anys.
Els treballs els ha realitzat l'empresa Urbaser.
El regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, ha recordat
que aquesta replantació permetrà garantir el bon estat fitosanitari de l'arbrat d'aquesta zona i minimitzar possibles
riscos de caigudes d'arbres o branques a la via pública.
Monseny ha afegit que des dels serveis municipals de Jardineria es revisa de manera permanent l'estat de l'arbrat
per evitar incidències.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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La taquillera
del Fortuny
Josep Baiges
Periodista

Fa uns dies l’arquitecte Anton Maria Pàmies advertia a facebook de la defunció de la Rosa Sansó. Ho feia a l’A Carrossa
no em guanya ningú, aquest portal genuïnament local que
et permet evocar llocs i persones del Reus d’abans. Pàmies
recordava que la Rosita -com la coneixia el comú del poblehavia exercit de taquillera al “Cine-club del Centre de Lectura
o a l’Exposició de Roses, en diverses edicions de les Fires de
Mostres o al Fortuny,... tota una institució i veterana en aquest
món.” En el seguit de missatges que va provocar l’anunci
de l’arquitecte reusenc, el Jordi Bertran Serra apuntava que
també havia despatxat entrades en el vell Monterrosa. I cal
destacar la referència de la històrica taquillera del coliseu
de la Plaça Prim, la Cinta Triquell, que recordava que “vaig
estar 25 anys junt amb ella a la taquilla de la Fira de Mostres
i després, quan es va jubilar del Fortuny, jo vaig continuar. Era
una gran persona, treballadora i molt implicada en el món
cultural de Reus”.
Jo també la coneixia a la Rosa Sansó. La coneixia de
veure-la a la taquilla del Fortuny, del Centre de Lectura o
de la Fira de Mostres. Una activitat que la va convertir en
un personatge enormement popular. De fet les taquilleres
(i parlo en femení perquè, a excepció del Bravium on sovint
et trobes algun homenot, gairebé sempre són dones les que
desenvolupen aquesta activitat) tenen una aurèola gairebé màgica al seu voltant. Quan anem al teatre o al cinema
busquem evadir-nos de la nostra realitat. I elles són les que,
des del seu petit recambró envitrallat, lluny dels focus i els
neons, ens obren la porta d’entrada a aquest altre món
de Reus que esdevé especial a la gran pantalla o dalt de
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l’escenari. No és estrany, per tant, que despertin aquest
sentiment entranyable que es fa palès en els missatges de
record que ha generat la desaparició de la Rosa.
Unes taquilleres que, per cert, tenen més poder del que
ens pensem. En una ocasió vaig entrevistar al Josep Maria
Fargas, qui fou gerent del Teatre Fortuny durant tants anys.
A propòsit d’alguns espectacles que registraven una enorme demanda d’entrades, vaig preguntar-li si molta gent el
buscava per aconseguir alguna localitat que hagués quedat
distreta. Fargas va ser concloent a l’hora de descobrir-me la
tècnica que calia seguir en aquests casos extrems: “Si vols
una entrada, una entrada gairebé impossible, més que buscar
al gerent del Teatre val més comptar amb la complicitat de
la taquillera. Aquest és el secret de l’èxit.” Prenguin nota. En
aquest món tan deshumanitzat, on molt sovint les entrades es compren telemàticament, val més no perdre mai la
referència de la nostra taquillera de capçalera. Mai se sap.

Jo també la coneixia a la Rosa Sansó.
La coneixia de veure-la a la taquilla
del Fortuny, del Centre de Lectura o
de la Fira de Mostres. Una activitat
que la va convertir en un personatge
enormement popular
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Millores al barranc del Pedret per
evitar l’estancament d’aigua
L’erosió per l’aigua posava en risc l’estabilitat i la seguretat del llit del barranc
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament
de Reus porta a terme les obres d'adequació del barranc
de Pedret, al seu pas pel barri Immaculada, amb l'objectiu
d'evitar l'erosió de la infraestructura, frenar la velocitat de
les avingudes d'aigua i millorar el drenatge del terreny.
Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que «amb aquesta obra, es reforça la infraestructura, a
la vegada que es minimitzen els riscos ambientals i per a la
salut pública que pot comportar l'acumulació de residus i
l'estancament d'aigua en aquest tram del barranc proper al
barri Immaculada». L'erosió per l'aigua posava en risc l'estabilitat i la seguretat del llit del barranc, alhora que havia
causat solcs on s'acumulava aigua estancada. Aquest fet havia provocat queixes dels veïns de la zona per la possibilitat
que fos un focus de proliferació de mosquits.
Les obres d'adequació, adjudicades a l'empresa J. Morell
amb un pressupost de 20.282 euros, consisteixen en la re-

gularització prèvia dels solcs erosionats i la col·locació d'una
escullera horitzontal amb pedres d'entre 1.000 i 2.000 kg
al llarg de 230 metres lineals del barranc. L'actuació és va
iniciar el passat 6 de febrer i va realitzar-se durant poc més
de dues setmanes.
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Cambrils posa fi al Pla de Barris amb
una inversió de 12 milions d’euros
Les 40 actuacions realitzades al Barri Antic han permès millorar la qualitat
de vida dels residents i recuperar el patrimoni cultural
El Comitè de seguiment del Pla de millora del Barri Antic
de Cambrils va celebrar fa uns dies la setena i última reunió per fer balanç del resultat de les 40 actuacions dutes a
terme entre els anys 2006 i el 2015 i aprovar l’informe final
d’avaluació del projecte integral.
El comitè va comptar amb la intervenció de l’alcaldessa
de Cambrils, Camí Mendoza; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, Carles Sala, i les dues tècniques que
han elaborat l’informe final d’avaluació del projecte. L’informe inclou un resum del projecte d’intervenció integral
amb una fitxa de cadascuna de les 40 actuacions, l’anàlisi
del grau d’execució i l’impacte del pla, la valoració dels responsables tècnics i polítics i del Consell del Barri Antic i la
percepció veïnal a partir de més de 200 enquestes. Final-

ment, repassa les oportunitats derivades del Pla de Barris i
fa una proposta de continuïtat.
El projecte integral ha suposat una inversió d’11,8 milions d’euros, finançats a parts iguals entre l’Ajuntament i la
Generalitat en el marc de la Llei de Barris. Les actuacions
es van iniciar l’any 2006 amb l’objectiu de proporcionar als
veïns i veïnes del Barri Antic les mateixes oportunitats per
millorar la qualitat de vida que la resta de ciutadania del
municipi, en un context de cohesió social dins la diversitat.
Per afavorir la transformació social i urbana del Barri
Antic, s’han portat a terme accions com la remodelació i unificació de 17 carrers i places; la promoció de la rehabilitació
d’edificis; la rehabilitació i recuperació d’elements de gran
valor patrimonial, històric i cultural per a la ciutat com el Forn
del Tallero, la Torre del Llimó, el Refugi de la Guerra Civil i el

Bastides de qualitat
al servei del constructor.

Avinguda La Granja, 12
43760 El Morell
Tel.: 977 84 20 24
Fax: 977 84 12 35
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Cambrils ha recuperat el seu centre
històric i l’ha convertit en un referent
clau de la història i la identitat local,
promovent la participació ciutadana
com a eix central de tot el procés
Mercat de la Vila; la creació de nous equipaments amb una
oferta social i cultural adreçada a tota la ciutat, i la implantació de programes de cohesió social, de dinamització econòmica i comercial i de noves tecnologies. D’aquesta manera,
Cambrils ha recuperat el seu centre històric i l’ha convertit en

un referent clau de la història i la identitat local, promovent
la participació ciutadana com a eix central de tot el procés.
L’informe d’avaluació conclou que les actuacions ha permès “la millora de l’espai urbà; la recuperació del patrimoni
històric i de nous equipaments, i l’impuls social, econòmic
i comercial, amb la implicació de tothom”. En l’anàlisi de
l’evolució dels indicadors, destaca un augment del 30% i un
rejoveniment de la població del Barri Antic, un increment
d’atencions dels Serveis Bàsics d’Atenció Social del 68% (a
Cambrils han incrementat un 82%), un augment d’un 51%
de l’activitat comercial i de serveis (s’ha passat de 56 a 85
establiments comercials) i una pujada del valor dels habitatges. Pel que fa a la percepció ciutadana, un 90% dels veïns
i veïnes estan bastant o molt satisfets de viure al barri i la
majoria creuen que ha millorat en els últims 10 anys.
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Memòria històrica
de la Guerra Civil a Reus
Antonio Zaragoza Mercadé

El present contingut contempla el
testimoni d’un dels protagonistes de
la nostra història. Motiu per donar les
gràcies pòstumes al bon amic Ramon
Pedrol Faba. Nascut l’any 1010, li va tocar viure la Guerra Civil. En esclatar el
conflicte, essent una persona honrada,
ostentava el carrer com a membre del
Comitè Antifeixista de Reus i responsable del departament de proveïments,
sent protagonista de situacions i decisions molt importants en els quals la
ciutat va jugar-hi un paper molt destacat, al marge de la fabricació de material bèl·lic.
Als inicis de la Guerra Civil es van
viure moments de molta tensió. La disbauxa afavoria el descontrol i els desaprensius feien de les seves amb morts
i assassinats. La situació es va controlar en tot allò que va ser possible, però
un dels problemes més greus era l’alimentació de la població que, aleshores, era de 18.000 habitants. Cada dia
es feia més difícil poder menjar i per
això es van haver d’establir les cartilles
de racionament, per distribuir els aliments de primera necessitat.
A causa d’aquesta greu circumstància, el comitè tenia la funció de cercar
aliments. El seu responsable, Ramon
Pedrol, va considerar que s’havien de
prendre determinacions en favor de
la subsistència del poble. Els recursos
comercials i industrials eren molts,
malgrat el desconcert provocat per
la col·lectivització de la majoria d’empreses. Pedrol va tenir la idea de con-
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tactar amb el senyor Granell, perquè
a través del seu pare (empleat d’una
empresa exportadora del sector dels
fruits secs) pogués obtenir informació
sobre la possibilitat d’exportar producte. Un dels llocs amb més possibilitats
era Marsella, com a punt clau per la
seva proximitat. Tampoc es descartava la possibilitat de fer intercanvi
comercial amb altres productes. Els
contactes van tenir resposta positiva,
però circular per carretera no oferia
cap garantia en aquells moments, a
causa dels controls. Aleshores es va
posar amb contacte amb el Comitè
Antifeixista de Tarragona per poder
realitzar-lo a través del Port. Van donar un no rotund, entès que pretenien
gaudir d’un benefici d’un 20% de les
mercaderies transportades.
Davant del desengany, van dirigir-se a Cambrils per posar-se en contacte amb algun patró o armador de
barca de pesca que estiguessin equipades amb llum. Després de moltes
gestions van aconseguir que un armador cambrilenc se’n fes càrrec. Per iniciar la gestió era imprescindibles que
Pedrol i Granell es desplacessin a Marsella en el primer viatge per gestionar
personalment l’operació. Es va preparar el producte: avellanes i ametlles
per ser embarcades al port de Cambrils. La primera expedició va poder
arribar al port de Marsella. De tornada
van carregar menjar per l’abastiment
de la població; principalment carn
congelada o preparada per la seva

conservació. El gran problema el van
tenir en acumular tanta carn i per això
van recórrer al senyor Josep Bescós
(Conserves Bescós) informant-lo de la
situació. Era l’únic que tenia una indústria conservera vegetal; però amb la
carn no tenia cap tipus d’experiència.
Es va posar amb contacte amb Eulogi
Bordes que llavors era l’encarregat de
cuina de l’Hotel de Londres. Va acceptar el compromís de tirar en l’empresa,
malgrat ser aventurada.
De forma urgent Indústries Bescós
es va posar en funcionament, adquirint calderes, aparells i estris per la
preparació i envasat de l’esmentada
carn. En el procés van arribar a treballar-hi més de 50 dones. Les conserves Bescós es van distribuir per quasi
tots els fronts de batalla d’Espanya.
Eren racions individuals de carn, mandonguilles, codonys, tomàquets, etc.
Malauradament, al cap de poc, en un
dels bombardejos que va sofrir Reus,
va quedar destruïda aquella emblemàtica indústria sense deixar cap testimoni de la instal·lació.
El bon amic Ramon Pedrol va ser
una persona de molt de crèdit en l’àmbit personal i com a bon professional.
Amic del meu pare, estava ben considerat. Una mica de memòria històrica,
com a homenatge a les persones que
van haver de suportar les misèries
que representa una guerra i sobretot
destacant la inventiva quan manquen
els recursos per la supervivència d’una
població en temps difícils.

OCI

Lorena Santiago, imatge
de la Ganxet Pintxo
La reusenca reforça la ruta de tapes que tindrà
lloc del 30 de març al 9 d’abril
La Ganxet Pintxo ja té protagonista pel
cartell de 2016. Després de convertir
al futbolista del CF Reus Deportiu, David Querol, en la imatge cartell de la
ruta de tardor, en aquesta ocasió l’elegida ha estat la ballarina Lorena Santiago, una de les promeses de la dansa
local. L’elecció de Santiago respon a la
voluntat de la ruta de vincular-se amb
la Capitalitat de la Cultura Catalana,
que ostenta la ciutat durant aquest
2017. I en aquesta mateixa línia, també vol servir per promocionar les activitats al voltant de la dansa que es realitzaran durant les properes setmanes,

com pot ser el Premi Roseta Mauri, el
Dia Internacional de la Dansa o l’acció
Una Rosa per la llibertat que està inclosa, precisament, en la programació
de la RCCC. La imatge de Santiago ha
estat captada al Teatre Fortuny i es reforça amb l’eslògan “Comença l’espectacle” amb innegables connotacions
artístiques i també gastronòmiques.
La Ganxet Pintxo tindrà lloc del 30 de
març al 9 d’abril i comptarà amb seixanta establiments participants.
El currículum de la ballarina
Lorena Santiago Aran (Reus, 1992) és

una de les promeses de la dansa local. Sorgida de la pedrera de l’Escola
de Dansa del Centre de Lectura, s’ha
format en diversos centres de Barcelona, destacant el seu aprenentatge
a l’escola d’arts escèniques de Coco
Comín. Amb una àmplia versatilitat,
els seus registres abracen des del
Jazz Musical fins al Clàssic, passant pel
Hiphop/Funky, el modern Jazz i Contemporani i l’Espanyol. Ha guanyat el
premi individual Beca Roseta Mauri en
dues ocasions, el 2013 en modalitat
Jazz Individual i el 2015 en modalitat
Jazz Grupal.
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Tot a punt pels actes tradicionals de
la Setmana Santa a Reus
Entre els actes més destacats cal fer menció de la celebració de la Confraria
de Sant Josep i Sant Jaume, coneguda també com El Sant Sopar
La fotografia del cartell de Setmana Santa, realitzada per
Francesc Josep Sabaté Olivé, és un detall dels peus de l’element fonamental de la Setmana Santa com és la imatge
de Jesucrist, aquesta imatge ha sorgit d’entre les que es
presenten al Concurs de fotografia de Setmana Santa que
la pròpia Agrupació organitza i en el que es vol donar a
conèixer les imatges relacionades amb la Setmana Santa
reusenca sota el prisma del detall i l’originalitat, com és el
cas, concurs que d’altra banda any rere any veu incrementant el nombre de participants, mostra de l’interès dels fotògrafs amateurs de la ciutat per la Setmana Santa.
Entre els actes més destacats d’enguany cal fer menció
de la celebració dels 75 anys de la fundació de la Confraria
de Sant Josep i Sant Jaume, coneguda també com “El Sant
Sopar”, celebració que es veurà plasmada amb una exposició al Palau Bofarull, sota el títol: “Els inicis del Sant Sopar,
75 anys després”, on es mostrarà un seguit de documentació i elements dels inicis de l’entitat. L’exposició s’inaugurarà
el dia 17 de març a les 19:30h.
Tanmateix, abans de la processó d’anada a Sant Pere,
Divendres Sant a les 11:30, després de les diferents mostres i formacions que els Armats de la Sang duen a terme
a la plaça de la Sang, es donarà lectura a la Sentència de
Pilat, document inèdit que es troba a la ciutat i que data
del s.XVI i que, un cop acabada la mateixa, es donarà inici a
la processó amb la sortida des de l’interior del Temple de
la Puríssima Sang dels elements que acompanyen al Sant
Crist de la Sant fins a la Prioral de Sant Pere per a la Funció
de l’Agonía.
Cal destacar també, l’edició d’una nova edició de vinyetes en les que es recolliran imatges dels diversos misteris
i figures que conformen el ric patrimoni artístic en relació

La imatge que il·lustrarà la postal de
Setmana Santa que l’Ajuntament de
Reus edita per aquest motiu serà el
pas “Jesús troba a la seva Mare” de la
Confraria de Jesús de l’Amargura.
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a la Setmana Santa del que la ciutat disposa y es durà a
terme la seva presentació oficial durant la Quaresma. Enguany la imatge que il·lustrarà la postal de Setmana Santa
que l’Ajuntament de Reus edita per aquest motiu serà el
pas “Jesús troba a la seva Mare” de la Confraria de Jesús
de l’Amargura. Pel que fa al quadríptic on es recullen els
principals actes de Quaresma i Setmana Santa s’afegirà un
codi QR que servirà d’enllaç a la pàgina de Reus Promoció
on es podrà consultar la programació sencera de Setmana
Santa en català, castellà i anglès.
Amb aquestes novetats i el gruix d’actes que tradicionalment es duen a terme durant la Quaresma i la Setmana
Santa de Reus, l’Agrupació posa en relleu l’increment i continuïtat d’actes emmarcats dintre d’aquests dies com a valor
de ciutat i patrimoni de tots, sumant esforços en el marc de
Reus com a Capital de la Cultura Catalana.

El Gremi de la Construcció del Baix Camp 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:

PERI TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

AS SE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

