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Editorial
Més formació
El passat 24 de maig els màxims representants de la patronal i els sindicats de la construcció de Catalunya i de
l’àmbit nacional es van donar cita al saló Construmat de
Barcelona per reivindicar “un nou sector, en plena transformació, en què la formació juga un paper crucial, per
professionalitzar i qualificar als seus treballadors“.
Aquesta reivindicació va tenir lloc en un acte sota el títol “Construïm”, organitzat per la Fundación Laboral de la
Construcción de Catalunya, i al qual hi va acudir la presidenta de Construmat, Ana Vallès, que va alabar la tasca
desenvolupada per l’entitat paritària a tot Espanya. És evi-

dent, per tant, la necessitat de millorar la formació en el
sector com es va posar de relleu a Barcelona.
Per aquest motiu, des del Gremi de la Construcció del
Baix Camp i amb el suport de la Fundación Laboral de la
Construcción oferim als nostres agremiats i als professionals del sector el màxim de cursos possibles i treballem de
forma incansable per aconseguir-ne més encara. Sabem
que cal afrontar els reptes del futur amb professionals ben
preparats, que siguin capaços de treballar amb les noves
tecnologies que també s’apliquen a la construcció i això
només es pot fer amb esforç i formació. Nosaltres estem
per aquest camí.
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FORMACI Ó

Patronal i sindicats reivindiquen la
formació per professionalitzar un
sector en plena transformació
Ana Vallés, presidenta de Construmat, va
destacar que la formació i la tasca de la
Fundación Laboral de la Construcción és
crucial per a la dignificació present i futura
del sector

Els màxims representants de la patronal i els sindicats de la construcció de
Catalunya i de l’àmbit nacional es van
donar cita el dia 24 de maig a Construmat per reivindicar “un nou sector, en
plena transformació, en què la formació juga un paper crucial, per professionalitzar i qualificar als seus treballadors “. Aquesta reivindicació va tenir
lloc en un acte sota el títol “Construïm”,
organitzat per la Fundación Laboral de
la Construcció nde Catalunya, i al qual
va acudir la presidenta de Construmat,
Ana Vallès, que va alabar la tasca desenvolupada per l’entitat paritària a tot
Espanya.
L’acte va ser presentat per Joan Casadevall i Canals, secretari general de
la Unió d’Empresaris de la Construcció
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de Girona, que va donar pas a Joaquim
Llansó Nores, president de la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, qui es va referir als vuit anys
de crisi del sector de la construcció,
com “la més profunda i llarga que ha
patit mai el nostre sector” i va ser el
primer a reclamar al Govern que “arribin d’una vegada les inversions en
obra pública, en infraestructures, en
conservació de carreteres ... “. “El sector de la construcció s’està autoregulant sol i ha de reivindicar el paper que
li correspon”, va afegir.
A continuació, i sota el títol “Construint un nou sector”, Aurora Huerga, secretària general de CCOO de
Construcció i Serveis de Catalunya, va
incidir en la necessitat que “la cons-

trucció recuperi el seu paper com un
dels principals motors de l’economia
espanyola i s’esborri d’una vegada el
seu estigma de ser la culpable de tots
els mals “. Huerga va advocar per un
sector “amb millors salaris, sinistralitat
zero, més productiu, amb millors relacions laborals, i amb nous models de
gestió, en el qual la rehabilitació sigui
un dels pilars, ja que només a Catalunya hi ha més de dos milions d’habitatges edificades abans de l’any 1980 “.
Per la seva banda, Juani Arenas,
secretària general de Construcció de
la Federació d’Indústria, Construcció i
Agro d’UGT-FICA Catalunya, va parlar
d’alguns dels principals fites aconseguides pel propi sector, fruit d’una negociació col·lectiva bona i sana, com ara “la

Els agents socials del sector de la construcció
de Catalunya i de l’àmbit nacional coincideixen
que “la construcció ha de recuperar la seva
reputació i la seva imatge i reprendre el seu
paper com un dels principals motors de
l’economia espanyola i creadora d’ocupació”
Llei reguladora de la subcontractació, la
Targeta Professional de la Construcció
(TPC), l’Organisme Paritari per a la Prevenció en Construcció (OPPC), i la pròpia Fundació Laboral de la Construcció,
entre d’altres”. I va afegir que “encara
queden molts nous reptes per a la
construcció, que passen per la dignificació i professionalització del sector”.
Josep Maria Gardeñes, president
de la Confederació Catalana de la
Construcció, es va centrar a destacar

la importància de la “ètica i les bones
pràctiques” i en la necessitat, també
expressada conjuntament per tots
els presents, de “renovar la imatge
del mal anomenat ‘totxo’”, per la qual
cosa tots consideraven indispensable” la formació, basada en tres pilars: incrementar els coneixements
dels professionals; crear les habilitats
necessàries per a posar-los en pràctica satisfactòriament, i tot això amb
actituds ètiques i responsables, en

tots els processos i etapes del procés
constructiu “.
Gardeñes va cridar a la reflexió de
tots els assistents “per ser capaços de
detectar i reconèixer quin nou model
de la construcció volem, amb una societat tan canviant com en la que estem”, i va finalitzar la seva intervenció
demanant “tolerància zero amb tots
els treballadors, empreses o organismes que intervenen en el sector que li
impedeixin capacitar “.

Acte de reconeixement

Després de la sessió de “Construïm”, la
Fundación Laboral va celebrar un acte
de reconeixement a més d’una vintena
de professionals que han contribuït al
desenvolupament de l’entitat paritària
a Catalunya des de la seva creació fins
a l’actualitat.
Els guardons van ser lliurats per la
presidenta de Construmat, Ana Vallés;
el president de la Fundación Laboral
de la Construcción i de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC),
Juan F. Lazcano; Vicente Sánchez

Jiménez, vicepresident de la Fundació
Laboral de la Construcció i secretari
general de CCOO de Construcció i Serveis; Joan Carles Barrero, secretari sectorial de Construcció de la Federació
d’Indústria, Construcció i Agro d’UGT
(UGT-FICA); així com el president, vicepresidents i gerent de l’entitat paritària a Catalunya: Josep Agustí i Ros
(CNC), i Miguel Peláez García (CCOO
Construcció i Serveis) i Ángel de Diós
Murillo (UGT-FICA), respectivament, i
Emilio Gómez.

Tots ells van coincidir a donar suport tot l’esmentat en l’acte previ:
la importància de la negociació col·
lectiva, de la formació, la tasca de la
Fundació Laboral de la Construcció,
la recuperació del sector com a motor econòmic creador d’ocupació i
amb efecte d’arrossegament en altres
sectors industrials i afins, i l’arribada
d’un nou sector en què la tecnologia
juga un paper crucial i està canviant
els processos constructius tal com es
coneixien fins ara.
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HABIT ATG E

Increment del 23% al primer
trimestre en la compra venda
d’habitatges a Catalunya
Tarragona és la demarcació on es va registrar un increment de
transaccions més elevat durant el primer trimestre, amb un 35,3% més

2.482
Habitatges que es van comprar i vendre a les comarques de Tarragona al
primer trimestre del 2017

La compravenda d’habitatges a Catalunya va augmentar un 23,3% durant el
primer trimestre del 2017, segons dades provisionals de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Així, en els tres primers mesos d’aquest any es van formalitzar 19.646 operacions davant les
15.933 del mateix període del 2016.
Tarragona és la demarcació on es va
registrar un increment de transaccions
més elevat durant el primer trimestre,
amb un 35,3% més (2.482); En canvi,
al conjunt de l’Estat, l’increment va ser
del 15%. En els tres primers mesos del
2017 es van formalitzar 114.528 operacions davant les 99.620 del mateix
període del 2016. Durant el mes de
març la compravenda d’habitatges a
Catalunya va créixer un 31,7% respecte al mateix mes de l’any passat, fins
als 6.832. De fet, es tracta del millor
mes de març des del 2007, quan es
van produir 10.835 transaccions.
En número de compres i vendes,
en segon lloc per darrera de Tarragona es van situar les comarques de Barcelona, amb un 24,3%(13.667); al seu
darrere hi ha Girona, amb un 14,7%
(2.650); i Lleida, amb un 6,7% (847).
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Les dades del març
Pel que fa al mes de març, la compravenda d’habitatges va créixer un 31,7%
a Catalunya respecte al mateix mes de
l’any passat, fins als 6.832. Es tracta
del millor mes de març des del 2007,
quan es van produir 10.835 transaccions. Respecte al mes de febrer s’ha
registrat un increment del 10,7%. Del
total, 775 eren habitatges nous, el que
representa un 19% més que el març
del 2016, mentre que la resta eren de
segona mà, 6.057 (+33,5%).
D’altra banda, pel que fa al seu règim, 6.082 eren lliures, el que suposa
un 33% més, mentre que la resta, 750
eren protegits (+21,7%). A la resta de
l’Estat, la compravenda d’habitatges
es va incrementar un 26,9%, fins a les

40.461, respecte al març del 2016 i va
incrementar un 13,6% respecte al febrer d’aquest any.
Per demarcacions, a Barcelona, durant el mes de març, es van concretar
4.787 operacions de compravenda,
el que representa un increment del
29,4% respecte al març del 2016. També van registrar un augment destacat
el nombre d’operacions de compravenda a la demarcació de Girona, amb
un 41,4% més que el març de l’any
passat, fins a les 925. A les comarques
de Lleida es va registrar un increment
del 20,6% al març, fins a les 292. Per
últim, a les comarques de Tarragona el
nombre d’operacions de compravenda
es va situar en 828, un 40,1% més que
el març del 2016.

Durant el mes de març la compravenda d’habitatges
a Catalunya va créixer un 31,7% respecte al mateix
mes de l’any passat, fins als 6.832. De fet, es tracta
del millor mes de març des del 2007, quan es van
produir 10.835 transaccions.

HABIT ATG E

El Govern inverteix en habitatge
social per primer cop des del 2014
El Departament de Governació de la Generalitat obté una dotació
aquest 2017 de 13 milions per comprar pisos procedents
d’execucions hipotecàries amb dret a tanteig

98

Habitatges que es construiran en 4 promocions a
Barcelona, Rubí i El Masnou

El conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat, Josep Rull, ha explicat, després de 3 anys, que el Govern
pot ‘’reactivar’’ la construcció de promocions d’habitatges socials després
d’un període de crisi ‘’molt dur’’ que
ha impedit aquestes actuacions. Per
aquest 2017, el Govern preveu invertir
6,6 milions d’euros en la construcció de
4 promocions d’habitatges socials per
construir 98 pisos i posar-los en circulació en el 2019. No es feien aquestes
actuacions des de l’any 2014 i ara es
vol recuperar el temps perdut impulsant una ‘’velocitat de creuer’’ amb una
dotació anual de 10 milions d’euros
per engegar promocions d’habitatges
socials per a lloguer. Per la seva part,
la consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha anunciat que l’Incasòl
transferirà al Departament 13 milions

d’euros per adquirir pisos procedents
del dret a tanteig en execucions hipotecàries.
Els consellers de Territori i Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Josep Rull i Meritxell Borràs, van
participar en una roda de premsa a la
seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per presentar el que suposa ‘’un
nou impuls’’ i la ‘’’reactivació’’ de la construcció de promocions d’habitatges socials que s’havien deixat de fer des de
l’any 2014, ara fa 13 anys, per culpa de
la crisi i les limitacions pressupostàries. En l’acte, el conseller de Territori va
anunciar la construcció de 98 habitatges nous destinats a lloguer social en
quatre promocions immobiliàries que
es construiran dos a Barcelona, de 20 i
16 habitatges, una a El Masnou, de 36
pisos, i un altre a Rubí, amb 26 habi-

tatges. Per fer aquestes promocions el
Govern posarà a concurs les actuacions
de Barcelona i Rubí, mentre que la del
El Masnou ja té projecte i està en fase
de licitació. L’objectiu és que el 2019
aquestes quatre promocions puguin
col·locar els pisos entre famílies vulnerables a través de l’Agència de l’Habitatge que dirigeix en Carles Sala.
Aquests recursos addicionals, que
se sumaran al 18 milions que ja té
l’Agència per aquest any procedents de
la taxa de pisos buits que es recapte
de les entitats financeres, serviran per
complir en l’objectiu de comprar prop
de 500 nous pisos durant aquest any
2017 procedents del decret que imposo el dret a tanteig i retracte en totes
les subhastes que es celebren en els
judicis d’execucions pressupostàries
que es fan a Catalunya.
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INST IT UC I ON S

Una nova convocatòria per
subvencionar obres de rehabilitació
El Govern de la Generalitat presenta una convocatòria que compta
amb un pressupost inicial de 5,5 MEUR
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat ha fet pública la convocatòria de subvencions per al foment de la
rehabilitació d’edificis residencials per
al 2017, a la qual destinarà inicialment
5,5 milions d’euros. Aquesta dotació és
ampliable en funció de les sol·licituds i
la disponibilitat pressupostària, segons
ha indicat el Departament. Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris
d’edificis d’habitatges o els llogaters,
autoritzats prèviament per la propietat. Els edificis que entren dins l’àmbit
de la convocatòria són els d’habitatges
col·lectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construïts i acabats abans del
1981.
Les línies d’ajuts a la rehabilitació
formen part del conjunt de subvencions que des del Govern es donen en
matèria d’habitatge. El 2016 el total de
la inversió de la Generalitat destinat a
la rehabilitació va ascendir a 35,5 milions d’euros. Aquesta inversió inclou
també altres projectes de rehabilitació
en barris específics, a programes d’instal·lació d’ascensors a finques antigues
i a la millora d’habitatges on resideix
gent gran, entre d’altres qüestions.
Presentació de sol·licituds
La convocatòria publicada aquest dimecres estableix dos terminis per a la
presentació de les sol·licituds. D’una
banda, les sol·licituds amb concurrència pública competitiva poden presentar-se fins al 30 de juny. En aquest cas,
la convocatòria especifica tot un seguit
de requisits que s’avaluaran i que permetran prioritzar l’atorgament de les
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35,5
milions

És la quantitat que la Generalitat va donar l’any
passat per rehabilitacions d’edificis

subvencions en funció de la puntuació
obtinguda i de la dotació pressupostària. D’altra banda, el termini s’allarga
fins al 31 de juliol per a les actuacions
que es consideren d’excepcionalitat i
urgència; les relatives a la conservació dels fonaments, l’estructura i les
instal·lacions de l’edifici, i les d’obres
d’accessibilitat quan a l’edifici visquin
persones amb discapacitat o mobilitat
reduïda o més grans de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres.
Obres subvencionables
Les obres de rehabilitació susceptibles de ser subvencionades són les de
conservació dels edificis que disposin
d’un informe d’Inspecció Tècnica de
l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui
com a importants, greus o molt greus
les deficiències detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments,

estructura i instal·lacions de l’edifici
(electricitat, lampisteria, gas i telecomunicacions). També inclou les obres
relatives a la conservació de cobertes,
terrats, façanes i parets mitgeres.
També poden ser subvencionades
les actuacions adreçades a millorar la
qualitat i la sostenibilitat de l’edifici:
millora de l’envolupant tèrmica de
l’edifici, per reduir les despeses de
calefacció i refrigeració; instal·lació de
sistemes de calefacció i refrigeració,
per incrementar l’eficiència energètica; instal·lació d’equips de generació
o d’equips que permetin la utilització
d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotèrmica, i
actuacions que redueixin el consum
d’energia convencional i millorin l’eficiència energètica de les instal·lacions
comuns d’ascensors i il·luminació de
l’edifici.

AC T UALIT AT G R E M I

Conveni de col·laboració entre
el Banc de Sabadell i el Gremi
Tots els agremiats que treballin a partir d’ara amb aquesta entitat
financera tindran importants avantatges

El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat,
acompanyat pel tresorer de l’entitat,
Joaquim Fabra, van signar a començament del mes de maig un conveni de
col·laboració amb el Banc de Sabadell
per aconseguir una sèrie d’avantatges
pels agremiats que a partir d’ara operin amb aquesta entitat financera. La
signatura del conveni va tenir lloc a les
instal·lacions del Gremi de la Construcció del Baix Camp i en representació
del Banc de Sabadell hi va assistir hi
va assistir Joel Diaz Gisbert, Director
Regional de Tarragona de Banc de Sabadell. En concret, el conveni té com
a objectiu el finançament de l’activitat

professional a través del Compte Expansió Negocis Plus Pro, que té una
sèrie d’avantatges com ara l’abonament del 10% de la quota d’agremiat,
les 0 comissions d’aministració i manteniment, targetes de crèdit, ingrés
de xecs domiciliats sense comissions,
oferta financera preferent, bonificacions, etc. A banda d’aquesta avantatges, el Banc de Sabadell també ofereix

finançament preferent a mida per les
necessitats de cada empresa.
Gregori Salvat es va mostrar satisfet amb l’acord ja que considera que és
un nou servei que s’ofereix a l’agremiat.
“Des del primer dia vam dir que treballaríem per aconseguir acords i avantatges amb d’altres empreses i col·lectius
i considerem que l’acord amb el Banc
de Sabadell cal emmarcar-lo en aquesta voluntat i esperem que els agremiats
en puguin treure profit”.
Des del Banc de Sabadell es van
mostrar contents de poder oferir els
seus serveis amb condicions avantatjoses a totes les empreses del Gremi
però també als seus treballadors i als
familiars de primer i segon grau. Des
del Banc es mostren convençuts que
ja ens trobem en un moment interessant per sortir de la crisi i són conscients de la importància del sector.

Aquest nou acord és el fruit de treballar en
benefici dels agremiats i les seves empreses a
través de convenis de col·laboració amb altres
serveis o entitats com el Banc de Sabadell.
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MA CROECO N OM I A

Preocupació per la situació econòmica
del Camp i l’Ebre tot i la millora evident
L’informe de les Cambres de Comerç i la URV assenyalen que
el dinamisme és menor al sud que a d’altres indrets de Catalunya

2.25 %
Aquesta ha estat la reducció del
nombre de persones ocupades durant el primer trimestre del 2017.

L’activitat econòmica al conjunt del
Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre es manté estable a la demarcació de Tarragona segons l’informe de
conjuntura econòmica realitzat per les
Cambres de Comerç i la Universitat
Rovira i Virgili. Ara bé, L’activitat econòmica del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre creix durant el primer
trimestre del 2017. Els preus pugen
a la zona i se situen en tres dècimes
per damunt de la mitjana catalana i en
cinc pel que fa a el conjunt espanyol.
També són superior les dades de les
exportacions i importacions.
El primer trimestre de l’exercici de
2017 ens mostra una situació econòmica de manteniment de l’activitat a
la zona, tot i que els grans indicadors
globals de país són molt positius pel
que fa al PIB, la qual cosa també porta
a augments de la producció a la zona
en termes interanuals, però encara arrossegant desequilibris que va generar
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la crisi del 2008. Resumint l’anàlisi per
aquest període podem assenyalar els
següents aspectes:
1. La feblesa de l’activitat es mostra
en les dades d’ocupació i d’afiliació a
la Seguretat Social el primer trimestre,
les primeres han disminuït d’acord a
l’EPA i les segones, tot i un petit augment, han estat molt inferior que la variació catalana i amb una forta caiguda
dels serveis.
2. El nivell d’atur ha disminuït, en proporció, menys que al conjunt català i
espanyol, i més del cinquanta per cent
d’aquest és estructural o de llarga durada.
3. El problema estructural del mercat
de treball de la zona, conseqüència de
la seva estructura productiva, continua
determinant la poca utilització de la
capacitat potencial d’aquest.

4. L’indicador de preus mostra que
augmenten més que al conjunt català i espanyol, fenomen que no s’havia
donat en anys anteriors.
5. L’oferta empresarial augmenta i a
partir del 2013 consolida una certa
estabilitat després de les fortes davallades anteriors, encara que l’augment
d’aquesta s’ha donat essencialment en
persones físiques. No s’ha arribat als
nivells anteriors de la crisi en el nombre d’empreses i aquests moments les
més consolidades semblen les majors
de 50 treballadors fins a 250.
6. L’activitat de la construcció residencial, en termes relatius millora -tot
i trobar-se sota mínims- el que s’observa pel nombre d’habitatges iniciats,
pel volum de transaccions i les majors
opcions del crèdit hipotecari, però el
dinamisme és inferior que el conjunt
català en termes globals.
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INFRAEST RUCTUR E S

El territori demana més celeritat en les
obres del túnel del coll de Lilla a l’A-27
S’han reprès les obres de construcció del tram del túnel que, amb un
pressupost de 84,5 milions d’euros és el més complex del projecte
Les ciutats de Valls i Montblanc tornen a conjurar-se per
reivindicar una major celeritat en les obres de l’A-27. Fa uns
dies es van reprendre les obres de construcció del tram del
túnel del coll de Lilla que, amb un pressupost de 84,5 milions d’euros, és el més complex i costós de la nova autovia
de Tarragona a Montblanc.
Si bé els dos municipis afectats es congratulen de la represa
-i més en una infraestructura que en aquesta zona ha estat
encallada i aturada durant més de sis anys-, el ritme de les
obres no els satisfà. Els ajuntaments insisteixen que les empreses del territori tenen plans de creixement, però estan
a l’expectativa de la posada en marxa d’un tram que no es
preveu acabar fins al 2020.
El túnel de l’A-27 és una necessitat per continuar
aquest treball en xarxa d’industrialització d’aquesta zona,

el rerefons del Camp de Tarragona, va instat Bater. Sabem
que està tot encaminat -hi ha els recursos i el projecte dels
dos túnels- i sabem de les bones voluntats d’executar-la,
però el ritme no és el que voldríem i la velocitat no és
satisfactòria, hauria de ser superior, va etzibat l’alcalde de
Valls. La partida per enguany és de 13,5 milions d’euros i
es destinarà a l’entorn fins a la boca del túnel, que tindrà
dos carrils i farà 1,820 km de longitud. D’altra banda, les
consignacions previstes són de 10 milions per al 2018, 29
milions al 2019 i 32 milions el 2020.
Respecte a la indefinició sobre si hi podran circular mercaderies perilloses, Andreu ha garantit que hi passaran.
Continuaran els problemes, tampoc queda clara la connexió
amb Lleida, hem de seguir empenyent, empenyent i empenyent, va concloure.

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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La festa patronal homenatjarà a Tomás
Fernández Irigaray i Juan José Sánchez
El dinar de germanor tindrà lloc el dissabte 10 de juny
a l’Hotel NH Ciutat de Reus
El proper dissabte 10 de juny tindrà lloc a les dues del migdia a l’Hotel NH Ciutat de Reus el tradicional dinar d’homenatge als professionals que s’han jubilat en els últims
mesos després de tota una vida dedicada al seu ofici i a les
seves empreses. En aquesta ocasió, la Junta del Gremi de
la Construcció del Baix Camp homenatjarà dos paletes que
recentment s’han jubilat. Es tracta del reusenc Juan José
Sánchez Pajarero i de Tomás Fernández Irigaray d’Alforja,
que com sempre assistiran a aquest dinar acompanyats
de la seva família i amics. Al dinar com sempre hi seran
convidades les autoritats de la ciutat, representants d’altres
gremis professionals, agremiats i familiars amb la intenció
de passar una jornada distesa.
El dinar d’homenatge als jubilats forma part dels actes
festius de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua, actes tra-

dicionals que s’organitzen any rere any amb la col·laboració
del Gremi de la Construcció del Baix Camp. Els actes començaran el divendres 9 de juny dos quarts de vuit del vespre
amb una missa solemne a l’església de la Puríssima Sang en
sufragi dels socis de la Germandat, la Confraria de Nostre
Pare Jesús a la Columna i del Gremi que ens han deixat en
l’últim any. El dimarts 13 de juny, coincidint amb la diada de
Sant Antoni de Pàdua, tindrà lloc la missa a la Prioral de Sant
Pere en la qual es farà la veneració del patró i es repartiran
els tradicionals clavells i les estampes commemoratives.
Totes les persones que vulguin assistir al dinar ho poden
fer trucant directament al telèfon del Gremi (977 323013)
o a l’adreça electrònica administració@gremiconstrucciobaixcamp.cat abans del dia 7 de juny. El preu del cobert és
de 35 euros.
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T RIB UTS

El Govern recapta 18,5
MEUR amb l’impost de
pisos buits el 2016
Els ingressos, destinats a habitatge social,
superen substancialment els recursos obtinguts
el 2015, al passar d’afectar l’aplicació del tribut
de 72 a 234 municipis catalans
La recaptació en concepte de l’impost
de pisos buits que grava els habitatges
desocupats de grans tenidors (bancs
i fons d’inversió) i que porten més de
dos anys buits sense causa justificada ha suposat el 2016 un ingrés de
18,5 milions d’euros, un 64% més que
la recaptació obtinguda per aquest
impost en el 2015 (11,280 milions).
Aquest fort increment de la recaptació s’explica perquè des del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge es va ampliar de
72 a 234 municipis l’aplicació de l’impost que només té impacte en el cas
de localitats amb evidents necessitats
d’oferta d’habitatge. La titular del Departament, Meritxell Borràs, ha fet un
balanç positiu de l’impost que no té un
objectiu recaptatori i que servirà per
adquirir aquest mateix any 350 pisos
més per ús social que s’hauran d’afegir
als 601 habitatges que fins avui s’han
comprat en els dos anys d’entrada en
vigor de la Llei de l’Habitatge.
Meritxell Borràs ha destacat que
l’impost de pisos buits ha estat positiu
no només perquè ha permès adquirir
nous habitatges socials per ampliar el
cens de la Generalitat sinó que també
ha estat una tributació positiva perquè ‘’ha mobilitzat’’ als grans tenidors
de pisos buits que han passat a oferir
habitatge social a preus baixos.
La titular del Departament ha informat que gràcies a l’aprovació d’aquest
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27.000
És el parc de pisos que formen part
de l’habitatge social a Catalunya

impost, l’any 2015 els grans tenidors,
bàsicament entitats financeres i fons
d’inversió, van posar al mercat 4.402
pisos amb lloguer social i el 2016
aquesta xifra es va elevar fins a 6.188
habitatges socials. Els pisos precedents d’execucions hipotecàries a Catalunya se situen actualment en uns
44.000 pisos, segons Borràs.
Aquest bon nivell de recaptació
permet a la Generalitat ampliar el seu
parc públic d’habitatge social, que se
situa actualment en 27.000 pisos a
tot Catalunya, i a incrementar l’oferta
d’habitatge amb lloguers socials en
234 municipis catalans amb necessitats d’habitatge social.
La consellera ha recordat que
aquests ingressos s’han aconseguit
‘’en contra del govern espanyol’’ que
va recórrer aquest impost davant el TC
però que tot i acceptar el recurs, el TC
va aixecar la suspensió de la tributació,
cosa que ha permès al Govern activar
la recaptació.

A CT UA LIT A T R E US

Reus presenta l’estratègia d’Smart City
a d’altres ciutats mitjanes
El pla es va posar en marxa al 2014 per millorar el servei que es presta
a la ciutadania a través de la innovació i l’ús de les noves tecnologies
Experiències innovadores
· Passos de vianants senyalitzats amb leds per fer-los més
visibles i segurs.
· El sistema d’informació sobre l’ocupació dels pàrquings en
temps real, que es comparteix amb els usuaris.

Reus va ser la seu a finals de mes de la reunió del grup de
treball sobre estratègia d’smart cities per a ciutats mitjanes,
amb representats de l’Ajuntament de Reus, la Generalitat
de Catalunya, les diputacions de Barcelona i Guipúscoa i
tècnics de la ciutat belga de Roesalare.
En aquesta jornada es van posar en comú estratègies en
el desenvolupament de ciutats intel·ligents com és el cas de
Reus i els projectes de les diputacions de Barcelona i Guipúscoa, com a exemples de regions connectades a través
d’experiències compartides.
L’Ajuntament de Reus va presentar la seva trajectòria
en el desenvolupament del pla Reus Smart City. Aquest pla
es va posar en marxa al 2014 per millorar el servei que es
presta a la ciutadania a través de la innovació i l’ús de les
noves tecnologies i inclou projectes principalment orientats
a la mobilitat i l’economia. El pla estratègic també incorpora
la visió regional amb la participació de Reus en el grup de
treball que aglutina les iniciatives en smart cities del Camp
de Tarragona, l’SmartCatSud.

· L’aplicació de la zona blava, que permet pagar pel temps
exacte de consum.
· L’aplicació sobre autobusos municipals que informa de les
línies i dels temps d’espera per a l’arribada del pròxim vehicle.
· Les estacions de càrrega de vehicle elèctric i la monitorització de la seva disponibilitat.
· Les zones de càrrega i descàrrega i parades de taxi sensoritzades.
· La instal·lació de pantalles a la via pública que informen de
l’estat del trànsit i de les places disponibles als pàrquings.
· L’aplicació de ciutat Reus City que informa el ciutadà de
les activitats i els indicadors per a una mobilitat intel·ligent.
· Primera experiència de Portal Open Data, d’acord amb els
estandards de la City Protocol Society.
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Ciments Molins guanya 21 milions
d’euros el primer trimestre, el 33%
més que fa un any
D’aquesta facturació, el 30%, uns 59 milions, procedeixen de l’activitat
de l’empresa a l’Estat espanyol i la resta ho aporta l’activitat internacional
Ciments Molins va facturar 194,1 milions d’euros en el primer trimestre,
el 20,6% més que en el mateix període de l’any passat, que s’eleva fins al
22,8% sense l’impacte dels tipus de
canvi, segons ha anunciat la companyia. D’aquesta facturació, el 30%, uns
59 milions, procedeixen de l’activitat
de l’empresa a l’Estat espanyol i la resta ho aporta l’activitat internacional.
La generació d’ingressos ha permès que la companyia tanqui el primer trimestre amb un benefici net de
20,5 milions d’euros, el 33,2% més que
l’any passat que s’enfila fins al 41,2%
amb un tipus de canvi constant. La
internacionalització del grup català

s’observa en desagregar l’Ebitda, el
resultat abans d’impostos, amortitzacions i interessos financers, que en el
primer trimestre s’ha situat en 49,4
milions d’euros, el 27,1% més que fa
un any, dels quals el 91% els aporten
les divisions internacionals.
En totes les divisions internacionals
la companyia creix amb ingressos i
Ebitda amb l’excepció de Bangladesh i
Tunísia. En el cas de Tunísia la caiguda
s’explica pel tancament de la fàbrica
en el mes de gener com a conseqüència d’una vaga.
A l’estat espanyol, la companyia
destaca la forta recuperació del mercat espanyol on els ingressos s’han

situat en 59 milions d’euros, el 19,6%
més que l’any passat i l’Ebitda ha quedat fixat en 6,8 milions d’euros, el
61,8% més.
Per segments de mercat, el ciment
creix en milers de tones comercialitzades el 5% mentre que formigó augmenta el 12%, sempre en relació amb
el primer trimestre del 2016.
Ciments Molins també destaca que
l’endeutament financer de la companyia es redueix en el primer trimestre
en 3 milions d’euros fins a situar-se en
184,7 milions d’euros, l’1,6% menys,
tot i quela companyia es troba en plena fase de desenvolupament d’un pla
d’inversions.

Cau el consum de ciment a Catalunya a l’abril
Un 4,4% a l’abril respecte al mateix mes de l’any passat
El consum de ciment a Catalunya va
disminuir en un 4,4% a l’abril respecte al mateix mes de l’any passat, amb
134.578 tones, segons va informar la
patronal Ciment Català, que ha destacat que es deu a aquest efecte de la
Setmana Santa, que segons com se
situa al calendari, fa augmentar o disminuir l’ús de ciment.
En un comunicat, la patronal va
destacar que abril s’ha tancat amb la
primera caiguda mensual des de juliol
de l’any passat, la qual cosa contrasta
amb el fet que al març es va registrar
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la millor marca en consum de ciment a
Catalunya des d’octubre del 2012. Ha
indicat que la situació dels fabricants
catalans ve marcada per l’escassa activitat de l’obra pública, i les vendes
als mercats exteriors són el motor de
l’activitat de les fàbriques catalanes, ja
que malgrat la caiguda del mes d’abril
(-5,5%), el volum d’exportacions es
manté estable al voltant de 2,5 milions
de tones anuals, pràcticament un 50%
superior al consum total de ciment a
Catalunya, que ha estat d’1,7 milions
de tones en els últims 12 mesos.

AJUNT A M E N T

Reus tanca el pla d’ajust en confirmar
la sostenibilitat financera municipal
El superàvit del pressupost està afectat per la Llei d’estabilitat
pressupostària, que obliga a destinar-lo a reduir endeutament
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el divendres 12 de maig la
finalització definitiva del Pla d’Ajust, un vegada verificats els
requisits previstos en el propi pla: l’amortització de l’operació de crèdit i el compliment de les previsions d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en els termes previstos en el propi pla d’ajust.
El plenari municipal va acordar el passat 7 d’abril la liquidació definitiva del Pla d’Ajust, l’operació d’endeutament
signada l’any 2012 per un import de 36,6 milions d’euros per
fer front a factures provinents de 2011 i que no es podien pagar. I el 28 d’abril es va cancel·lar tot el saldo viu de l’operació.
Amb l’amortització anticipada, l’Ajuntament va saldar el
deute de forma avançada, 6 anys abans del previst, i es
va convertir en un dels primers ajuntaments de l’estat en
saldar el Pla d’Ajust de manera definitiva.
El segon requsisit per a la finalització del Pla d’Ajust és
el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, els quals venen determinats per l’estabilitat pressupostària, el volum de deute viu i el període
mitjà de pagament a proveïdors.

Amb l’amortització anticipada,
l’Ajuntament de Reus va saldar
el deute de forma avançada, 6 anys
abans del previst.

31/12/2016

31/12/2017

Estabilitat pressupostària

20.128.424

15.206.040

Rati d’endeutament

88,00%

78,96%

Pagament a proveïdors

13,99 dies

Termini legal

En aquest sentit, les magnituds de la liquidació del
pressupost de 2016 i de l’execució del primer trimestre de
2017 (amb previsió a la finalització de l’exercici), compleixen
els límits legals establerts en la normativa pressupostària
i financera, com així ho confirma l’Informe la Intervenció
General de seguiment de l’execució del Pla d’Ajust, primer
trimestre de 2017, del qual se n’ha donat compte al ple
d’aquest divendres. La liquidació del Pla d’Ajust ha estat
possible gràcues a la liquidació del pressupost de 2016 amb
superàvit. L’Ajuntament va tancar l’exercici de 2016 amb
un romanent positu de 5,9 milions d’euros. D’aquests, 5,4
milions corresponen al propi Ajuntament, mentre que els
465.000 euros restants corresponen a la bona gestió dels
organismes autònoms municipals.
El superàvit del pressupost està afectat per la Llei d’estabilitat pressupostària, que obliga a destinar-lo a reduir
endeutament. Per aquest motiu, el Govern ha destinat una
part del romanent de tresoreria —2,7 milions— a liquidar i
saldar definitivament el crèdit del Pla d’Ajust.
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Esta
15.206

Per
dies

HABIT ATG E

L’Estat subvencionarà la compra
d’habitatges als menors de 35 anys
L’ajuda cobrirà un màxim del 20% del valor de l’immoble constituïnt la
residència habitual del beneficiari durant un mínim de 5 anys
El govern de l’Estat espanyol té previst oferir un màxim de
10.800 euros els ciutadans menors de 35 anys que vulguin
adquirir un habitatge, segons preveu el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2020. L’ajuda cobrirà un màxim del 20% del
valor de l’immoble i ha de constituir la residència habitual
i permanent del beneficiari durant un mínim de 5 anys. Els
sol·licitants hauran d’acreditar uns ingressos inferiors a 3
cops l’IPREM (l’equivalent a un sou brut anual de 22.365,42
euros repartits en 14 pagues) i no ser propietaris o usufructuaris d’un habitatge a Espanya. El Pla també inclou ajudes
al lloguer durant tres anys equivalents al 50% del cost mensual, per a lloguers iguals o inferiors als 600 euros al mes
(que s’elevarien a 900 euros en casos justificats).
El Pla del Ministeri de Foment també inclou ajudes de
tres anys al lloguer per a persones majors de 65 anys, que
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podran rebre fins al 50% de la renda mensual (beneficiaris
amb ingressos màxims de 3 cops l’IPREM, sense habitatge
en propietat i un patrimoni inferior als 100.000 euros) per
a lloguers iguals o inferiors als 600 euros al mes (que s’elevarien a 900 euros en casos justificats).
També s’oferiran ajudes de fins a 200 euros al mes per
a despeses de manteniment, comunitat o subministres. La
iniciativa del govern espanyol també inclou ajudes a la regeneració urbana i rural en casos d’infrahabitatge, així com
subvencions a la conservació i millora de l’accessibilitat a
l’habitatge que poden anar fins als 6.000 euros.
El Pla fomentarà també la millora de l’eficiència energètica dels edificis amb ajudes de fins a 12.000 per a habitatges unifamiliars i de fins a 8.000 euros per a pisos en
edificis.

T E RRITOR I

Promouen la creació del Parc Natural
de les Muntanyes de Prades
Generalitat i Diputació apleguen alcaldes d’aquesta zona per copsar
l’opinió del territori i cercar el consens per avançar en el projecte
El Palau de la Diputació de Tarragona ha acollit una reunió
amb alcaldes i regidors de setze municipis de les Muntanyes de Prades per tal d’impulsar la creació del Parc Natural previst en aquesta zona, un projecte que estava aturat
des de la passada dècada. Impulsada per la Generalitat, la
reactivació del parc compta amb el suport de la Diputació
de Tarragona, institució que s’encarregarà de coordinar els
municipis d’aquesta àrea per tal de garantir el necessari
consens que permeti que el parc pugui ser una realitat.
La trobada ha estat presidida per la secretària general de
Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Subirà;
per la diputada de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, Imma
Costa, i pel diputat de Recursos Humans de la Diputació i
president del Parc Nacional dels Ports, Joan Josep Malràs.

Aquesta primera reunió conjunta ha permès copsar l’opinió
dels municipis envers aquest projecte. Els alcaldes i regidors assistents s’han mostrat inicialment a favor d’impulsar
novament el parc, pels beneficis que pot representar per
la dinamització econòmica dels respectius municipis, i han
destacat la necessitat que hi hagi un consens ampli entre les
institucions, les entitats i la ciutadania del territori.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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A CT UA LIT A T R E US

Nova reordenació provisional
del tràfic a l’Avinguda Falset
D’aquí a unes setmanes es valorarà el funcionament d’aquesta alternativa
i es decidirà si es consolida o s’opta per un altre sistema

XX X X X X X

Recentment s’han executat els treballs per reordenar el
trànsit a l’avinguda de Falset, a partir d’una nova senyalització horitzontal provisional de color groc. La reordenació
consisteix en el desdoblament del carril del mig, per donar
més fluïdesa a la circulació d’entrada a la plaça del Nucli i
a la rotonda d’accés al polígon Agro-Reus. Aquesta novetat
és la constatació, tal i com públicament ha reconegut l’alcalde Carles Pellicer que la solució adoptada fa uns mesos
era dolenta. De fet, van ser moltes les queixes ciutadanes
i d’empresaris que utilitzaven diàriament aquesta via i que
veien com s’havien agreujat els problemes de tràfic amb les
mesures que es van prendre.
El desdoblament del carril de circulació es fa efectiu
a l’alçada del carrer de Joan Busquets i Crusat. Així, a la

sortida de la plaça del Nucli, hi haurà un carril en sentit
Falset que es desdoblarà en dos fins a la rotonda d’accés
al polígon Agro-Reus. En sentit contrari, direcció Reus, a la
rotonda de l’avinguda amb el carrer de Recasens i Mercader
i la carretera de l’Institut Pere Mata, hi haurà un carril que
es desdoblarà en dos en el punt del bypass, de manera
que els vehicles que circulin en direcció a la plaça del Nucli
arribaran a la rotonda amb dos carrils d’entrada. Aquesta
és una solució provisional amb una inversió mínima per
millorar la circulació de l’avinguda. D’aquí a unes setmanes
es valorarà el funcionament d’aquesta alternativa i es decidirà si es consolida o s’opta per un altre sistema. L’objectiu
és millorar la convivència a la via entre vehicles i bicicletes,
després de l’estrena fa uns mesos del carril bici.

Han estat nombroses les queixes
ciutadanes i d’empresaris pels
canvis provocats per l’estrena del
carril bici fa uns mesos que provoca
nombroses cues per sortir de Reus en
determinades hores.
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OBRA PÚ B LI CA

Millores al roserar Joaquima Gallissà
de Mas Iglesias
S’han replantat 230 peus de rosers, 112 dels quals són de cinc varietats fins
ara absents al roserar.
La regidoria de Via Pública, a través dels serveis de Jardineria,
ha portat a terme una nova plantació de rosers al roserar
Joaquima Gallisà de Rueda, al Parc de Mas Iglesias, en què
s’han replantat 230 peus de rosers. D’aquests rosers un total
de 112 són de cinc varietats fins ara absents al roserar.
Les noves varietats introduïdes en aquest espai singular
de la ciutat són la Mabella, Mistica, Òmnium Cultural, Rosaolor i Jardinero Ortiz. Aquests treballs de reposició s’inclouen
dins el contracte de manteniment ordinari de jardineria que
porta a terme l’empresa adjudicatària.
El roserar Joaquima Gallisà de Rueda és un dels pocs
roserars públics existents a Catalunya. Disposa de 9.900 metres quadrats dins del parc de Mas Iglésias, el qual té una
superfície total de zona verda de 46.187 metres quadrats.
El nombre total d’unitats de peus de rosers existent és de

3.185. Reus té una vinculació especial amb la rosa com a tret
simbòlic i històric de la ciutat, ja que el seu escut té una rosa
com a element principal. A més, la capital del Baix Camp és
cada any la seu del Concurs Exposició Nacional de Roses,
que organitza el Centre de Lectura de Reus i que enguany
s’ha portat a terme del 6 al 8 de maig.
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CULT U R A

Reus participa a la primera gran
exposició sobre Gaudí a Moscou
El Gaudí Centre Reus ha participat en l’exposició
amb la cessió de l’audiovisual «Gaudí universal»
L’Ajuntament de Reus, a través del
Gaudí Centre i el Museu de Reus, participa en l’exposició «Antoni Gaudí.
Barcelona» que organitza a Moscou
el Museu d’Art Modern i la Fundació
Aurea Cultura i Art. L’exposició es va
inaugurar el passat 23 de maig i romandrà oberta fins al 10 de setembre,
i és la primera gran exposició dedicada
a l’arquitecte reusenc que s’organitza
a la capital russa.
Per a la realització de l’exposició, la
Fundació AUREA Cultura i Art i nombroses institucions catalanes, entre
elles el Gaudí Centre i el Museu de
Reus, han col·laborat en aquest projecte amb el préstec de 150 peces, entre
maquetes, plànols, fotografies i dibuixos, i alguns elements decoratius com
mobiliari, ceràmica i elements de for-

ja. A l’exposició també es poden veure
diferents audiovisuals relacionats amb
la vida de Gaudí i les seves obres més
destacades a Barcelona.
Em aquest sentit, el Gaudí Centre Reus ha participat en l’exposició
amb la cessió de l’audiovisual «Gaudí
universal», una introducció a la vida i
l’obra del genial arquitecte que habitualment es pot visionar a la tercera
planta del centre, així com amb la cronologia comentada de la construcció
del temple de la Sagrada Família que
es troba a la segona planta, en l’àmbit dedicat a aquest gran projecte. El
Museu de Reus ha col·laborat amb la
cessió de la fotografia de Gaudí en els
seus primers anys de carrera professional, un dels pocs documents gràfics
que es conserven de l’arquitecte.

La mostra recull les obres que va realitzar pel
seu mecenes, Eusebi Güell, així com les grans
residències privades que va realitzar a l’eixample
de Barcelona: casa Calvet, casa Batlló i La Pedrera.
L’últim àmbit de l’exposició està dedicat al projecte
de l’església de la Colònia Güell, i sobretot, a la
Sagrada Família.
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L’exposició que es presenta al Museu d’Art Modern de Moscou està dividida en cinc seccions, que inclouen
una introducció biogràfica i quatre
grans àrees temàtiques que mostren
als visitants els diferents projectes realitzats per Gaudí a Barcelona, des de
l’Escola de les Teresianes fins al Temple de la Sagrada Família.
La mostra recull les obres que l’arquitecte va realitzar pel seu gran mecenes, Eusebi Güell, així com les grans
residències privades que va realitzar
a l’eixample de Barcelona: casa Calvet,
casa Batlló i casa Milà «La Pedrera».
L’últim àmbit de l’exposició està dedicat al projecte de l’església de la Colònia Güell, i sobretot, a la Sagrada Família, segurament l’obra més coneguda
de l’arquitecte. Diferents maquetes,
dibuixos i plànols mostren l’evolució
del projecte més importante de la seva
carrera, del que es va fer càrrec l’any
1883, i que avui en dia encara segueix
en construcció.
L’objectiu de l’exposició «Antoni
Gaudí. Barcelona» és apropar al públic rus la vida i, sobretot, les obres de
Gaudí a Barcelona, d’una forma molt
didàctica i experiencial. Cal recordar
que el visitant rus és un dels mercats
turístics més importants per a la ciutat
de Reus.

BA IX CA M P

El 2018 podrien iniciar-se els treballs
del passeig de les Cales de Miami Platja
Aquesta primera fase té previst unir el passeig de la Platja Cristall amb el
Passeig Mediterrani i servirà per alinear la línia de costa

euros
És el pressupost de la primera part del projecte que permetria donar continuïtat a tot el litoral del municipi

El Govern de l’Estat ha començat a treballar perquè el 2018
sigui l’any de la primera fase del passeig de les Cales. Així
ho ha confirmat el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi
Sierra a l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho en
una visita que va realitzar al municipi. Acompanyats del cap
del Servei Provincial de Costes de Tarragona, Alfons Fors,
del regidor d’Urbanisme, Vicente Pérez i de la regidora de
Turisme, Yolanda Pérez van tractar diversos temes d’interès
pel municipi de competència estatal.
Des de l’Ajuntament de Mont-roig, l’alcalde, s’ha mostrat
satisfet que aquest projecte important per la façana marítima pugui començar l’any vinent, tot confiant que posteriorment es desenvolupin les successives fases.
La primera fase de les obres tindrà un cost aproximat
de 800.000 euros i és una de les parts més destacades del
projecte ja que permetrà donar continuïtat a tot el litoral
del municipi. Aquesta fase té previst unir el passeig de la
Platja Cristall amb el Passeig Mediterrani i servirà per aline-

ar la línia de costa. El Passeig de les Cales és un projecte
que fa més de sis anys va quedar aparcat en un calaix i
des d’aquell moment el Ministeri de Foment no havia donat
cap resposta a les demandes de l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp que considerava que estava discriminat respecte
d’altres poblacions de la Costa Daurada on si que s’havia
invertit en aquest sentit.
Regeneració de les platges i arranjament d’accessos
després del temporal
El subdelegat del Govern i el cap del Servei Provincial de
Costes també han visitat el resultat de la inversió de l’Estat
al litoral del municipi per aquesta temporada. Els treballs
han consistit en la reparació de 4 accessos, el de la Cala
Solitari i els 3 de la Cala Els Penyals.
També s’ha treballat en la regeneració de les zones més
afectades pel temporal d’aquest hivern amb 30.000 metres
cúbics de sorra.

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
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La font de Gaudí. L’enderrocament
que es podia evitar
Antoni Zaragoza Mercadé

Mentre discutien els municipis de Reus i Riudoms, que si
uns o que si els altres, sobre el natalici d’Antoni Gaudí i
Cornet, la piqueta municipal (d’amagatotis) i els operaris del
Mas Carandell, van destruir l’únic indici testimonial que hi
hauria de Gaudí a Reus. Es tracta de la font ornamental, la
primera pedra de la qual la va col·locar el Ministre de Cultura d’Espanya, Carlos Robles Piquer, l’any 1976.
De poc serveix que les dues poblacions es disputin la
paternitat de l’arquitecte, amb documents i anècdotes i altres coses atiant el foc. Mentre Riudoms segueix la seva
“lluita” reivindicant el nom de Gaudí, Reus continua recuperant documents que acrediten el fet, tolera que un empleat
municipal es carregi (tal com sona) l’única obra replicada
de Barcelona, de la Casa Vicenç que ara, podríem lluir si
no hagués estat enderrocada l’any 2001. L’Ajuntament de
Reus, al seu dia, va voler recuperar i reconstruir-la al mateix
Barri Gaudi, lloc adient, però només van arribar a la meitat.
Era un artefacte una mica estrany i inacabat, tenia la fredor
característica del geni, però resultava familiar als alumnes
de l’Institut.
No feia cap nosa. Però corria el perill que s’hi fes mal
algú. No estava massa protegit i en sentit “protector”, en lloc
d’acabar-lo, a través l’escola de paletes del ram de la construcció formant part de l’aprenentatge de l’ofici, van decidir
–algú- fotre’l a terra o, millor dit, destruir-lo. Fet imperdonable aquest, tot i que el culpable subsidiari era l’Ajuntament
de Reus, la seva construcció va costar molts diners al patrimoni, perquè a banda de la inversió en protocol, van haver
de fabricar expressament els maons a una bòbila de Castellvell, les seves mides eren especials. Semblava que Mas
Carandell, institució de solvència reconeguda, en tindria
cura tot aprofitant que estaven a punt d’iniciar l’any Gaudí,
però, intel·lectualment, estava a anys llum, de la situació que

La foto de la Font Monumental,
parla per si sola. Amb la formació
d’artesans paletes que es formaven al
Mas Carandell i fent una mica d’esforç
s’haguera acabat l’obra.
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es plantejaria. Si es considerava vinculat al nostre patrimoni
artístic, no pot limitar-se a fets dels quals pot presumir, al
contrari, la responsabilitat d’aquest ens municipal va més
enllà i encara més si en depèn del nostre prestigi.
El Director de la Càtedra Gaudi de Barcelona, Joan Bassegoda, es va expressar així al seu dia “.... És una barbaritat.
Fa un mes, l’alcalde de Reus em va dir que es mantindria en
peu”. Però pel que sembla no comptava amb les “termites
municipals” que van actuar pel seu compte. La foto de la
Font Monumental, parla per si sola. Amb la formació d’artesans paletes que es formaven al Mas Carandell i fent una
mica d’esforç s’haguera acabat l’obra i avui podríem lluir-la
amb molta dignitat.

OCI

Reus impulsa el turisme a través
de la marca Vermut de Reus
El projecte ha estat finançat amb l’aportació de la taxa turística, la recaptació
de l’impost sobre estades en establiments turístics de Reus
L’Agència Reus Promoció presenta la «Ruta del Vermut de
Reus», un paquet de nous productes turístics entorn del
vermut de Reus, un element genuí de la ciutat i amb una
important capacitat d’atracció de visitants. La ruta és una
nova iniciativa turística que neix de l’interès compartit entre
l’agència i el sector d’hoteleria de la ciutat d’allargar l’estada dels visitants a Reus amb l’objectiu d’incrementar la
pernoctació.
L’Agència ha estat treballant des de l’estiu de l’any passat en l’estructuració de nous productes turístics. Per a la

Amb aquest nou producte turístic,
únic i singular en tot l’estat, posiciona
la ciutat de Reus com a capital del
vermut i reforça la seva capacitat
d’atracció de turisme cultural, obrintse també a un públic interessat en
l’enoturisme.

creació d’aquesta nova proposta turística s’ha comptat amb
la col·laboració de l’empresa Tourislab, i amb la participació
dels agents privats de la ciutat vinculats als vermuts: els productors de les marques del «Vermut de Reus» (Cori, Iris, Miró,
Rofes, Yzaguirre) els establiments vinculats a aquest producte
(Cal Massó, Museu del Vermut i Vermuts Rofes, les empreses
turístiques de la ciutat que realitzen visites guiades al voltant
del «Vermut de Reus» (Còdol Educació i Ans Educació) i les
entitats que hi col·laboren (Reusenques de Lletres).
Fruit del treball que s’ha desenvolupat durant quasi un
any, es presenta un dossier d’activitats turístiques entorn
del «vermut de Reus», dirigides a públic individual, que juntament amb les propostes relacionades amb la visita al patrimoni modernista de la ciutat, configuren una proposta
turística molt singular i atractiva, que permet allargar l’estada a la ciutat, i per tant, afavorirà l’allotjament als hotels de
Reus. Són vuit activitats noves per descobrir l’essència del
vermut de Reus, que inclouen la cata comentada a diferents
cellers productors, visites guiades als establiments estretament vinculats al món del vermut, i rutes dinamitzades, i en
algun cas, teatralitzades, per descobrir la història i l’essència
del vermut de Reus.
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La festa patronal de Sant Antoni
de Pàdua
Un any més com qui no vol la cosa arriba Sant Antoni, la
nostra festa patronal. Tots els professionals de la construcció, paletes i manobres, tenim uns dies marcats al calendari
per celebrar aquesta efemèride que comença amb la missa
en record dels difunts de la Germandat i el Gremi, que culmina amb el dinar de germanor i el merescut homenatge
als Jubilats com es fa any rere any deixen l’ofici. Els actes
finalitzaran enguany el dia tretze de juny, dia de Sant Antoni
de Pàdua, amb la missa a la Prioral de Sant Pere de Reus i
el tradicional repartiment de clavells i estampes.
Aprofito en aquests moments per tornar a fer un petit
repàs històric. El Gremi de la Construcció del Baix Camp,
com a continuador del Gremi de Mestres de Cases de Reus,
i la Germandat de Sant Antoni de Pàdua conjuntament són
els encarregats d’organitzar les activitats que es fan durant
aquests dies.
És temps d’homenatge i temps de germanor amb els
professionals que han dedicat tota una vida d’esforç al nostre ofici. La construcció com diu el seu nom és crear i construir que és allò que es fa cada dia en anar a treballar. No
hi ha res més bonic que construir els espais privats i públics
on tots hem de compartir els nostres dies. Aquests professionals es mereixen el nostre reconeixement i és per això
el Gremi del Baix Camp ho celebra des de fa molts anys.
Són temps de discursos emotius i anècdotes on ens veiem
tots reflectits. Us esperem a tots a participar dels nostres
actes. Per això, com cada any, us demano a la participació
en els actes que celebrem. Ho fem per reunir-nos de forma

distesa i per trobar-nos amb els companys. Això és el que
fa gran el Gremi i la Germandat.
Us animo especialment a participar en els actes que
organitza la Germandat, la missa en record als companys
difunts i la més solemne, el mateix dia tretze, en honor al
nostre patró. És el nostre deure mantenir les tradicions que
ens van llegar els nostres predecessors.
La festa patronal serà de nou un cap de setmana intens
de records i emocions, on esperem que ens acompanyeu i
ens poguem trobar tos els que treballem construint el país
per a tothom.
Visca Sant Antoni, visca el Gremi i visca la Germandat.
Lluís Salvat Barceló
President de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua i membre
de la Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp

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

Butlleta d’afiliació

Germandat / Quota anual 25 €

Confraria / Quota anual 26 €

Dades de l’empresa o particular
Nom

Còdi Postal

Domicili

Telèfon

Població

Data afiliació

Dades bancàries
Banc / IBAN
Compte corrent
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Signatura
Oficina

Dig. Control

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

