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Editorial
La Sagrada Família,
un símbol
Quan falta menys d’una dècada per a la finalització prevista de les obres que fa un segle va projectar l’arquitecte del Baix Camp Antoni Gaudí, la Basílica de la Sagrada
Família encara la recta final cap al 2026 amb el 70% de la
construcció acabada i immersa en la construcció de les 6
torres centrals que ben aviat canviaran l’aspecte exterior
que tots tenim d’aquesta construcció.
La ciutadania espera des de fa dècades aquest moment històric que refermarà la ciutat de Barcelona com
una capital mundial amb un símbol que representa molt
més que un temple religiós. Per aquest motiu aquest es-

tiu la Sagrada Família ha estat objecte d’un fet noticiable
molt trist. Segons sembla, els terroristes que van perpetrar
els brutals atemptats a Barcelona i a Cambrils tenien a la
Sagrada Família com un dels seus principals objectiu per
realitzar un atemptat de grans dimensions i de gran impacte mundial. Està clar que l’obra de Gaudí és un objectiu
que entre tots hem de defensar.
Aprofitem aquesta editorial per refermar el nostre
compromís amb la llibertat i la nostra solidaritat amb totes les víctimes dels atemptats de Barcelona i de Cambrils
i amb els seus familiars.
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La torre de Maria de la Sagrada
Família ja és visible des del carrer
La basílica de Barcelona encara la recta final cap
al 2026, amb el 70% de la construcció acabada
de l’obra que l’arquitecte Antoni Gaudí va planejar
fa més d’un segle

Quan falta menys d’una dècada per
a la finalització prevista de les obres
que un segle va projectar l’arquitecte del Baix Camp Antoni Gaudí, la
Basílica de la Sagrada Família encara la recta final cap al 2026 amb

el 70% de la construcció acabada i
immersa en la construcció de les 6
torres centrals.
“Des de l’exterior és possible veure
com s’alça la torre de la Mare de Déu,
que ja arriba als 79 metres”, va expli-

“Les torres centrals són uns dels grans reptes de
l’equip arquitectònic. Les obres avancen a bon ritme;
si aquest continua, acabarem la part arquitectònica
el 2026”, va declarar el responsable de les obres,
l’arquitecte Jordi Faulí.
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car fa uns dies Jordi Faulí, arquitecte
director de la Basílica, durant la roda
de premsa celebrada al temple amb
motiu de les Jornades de Portes Obertes que van tenir lloc els dies 23, 24 i
25 de setembre.
El 2022: les torres centrals
Amb l’evolució de les obres va canviant
no només el perfil de la Basílica, sinó
també el de la ciutat de Barcelona:
“Les torres centrals són uns dels grans
reptes de l’equip arquitectònic. Les
obres avancen a bon ritme; si aquest
continua, acabarem la part arquitectò-

Jordi Faulí, arquitecte responsable de les obres

nica el 2026”, va declarar Jordi Faulí.
El 2022 és l’any previst de finalització de les obres de construcció
de les 6 torres centrals. Per a aquest
projecte ha calgut emprar un sistema
constructiu pràcticament desconegut
fins al moment. Es tracta de la pedra
posttesada, un sistema de panells de
pedra tensats amb barres d’acer al seu
interior que permet mantenir la pedra
com a material constructiu i estructural de forma segura, i la construcció
per grans panells. És la primera vegada que es fan servir aquests elements
en l’obra de la Basílica, i els arquitectes

reconeixen que permeten accelerar
la construcció. Jerónimo Buxareu, un
dels arquitectes, va explicar que es van
poder col·locar catorze d’aquestes peces en dos dies. Els panells es construeixen al nucli de Galera, al terme municipal de Gaià, a la comarca del Bages,
i després es traslladen directament al
punt del monument que els pertoca.
La torre de la Mare de Déu es pot
veure créixer des del carrer, ja que es
construeix sense bastides a l’exterior.
Ubicada sobre l’absis i de 138 metres
d’alçària, envoltarà el gran hiperboloide que dona llum a l’altar i que condui-

S’ha fet servir un sistema
constructiu nou: la pedra
posttesada, un sistema
de panells de pedra
tensats amb barres
d’acer al seu interior
que permet mantenir
la pedra com a material
constructiu i estructural
de forma segura, i la
construcció per grans
panells.
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La torre de Jesucrist serà
la més alta, amb 172,5
metres. Estarà formada
per dotze paraboloides
de finestres triangulars,
amb arestons de pòrfir
a les cantonades, en
referencia a la sang
de Jesucrist. La torre
començarà a créixer
l’any vinent i tindrà dotze
nivells

4,5
milions

Són les persones que està previst
que visitin la sagrada família
enguany, un 7% més que l’any
passat
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rà la llum de l’exterior fins al presbiteri.
L’interior de la torre serà un espai monumental buit. Es preveu que a finals
d’any la torre de la Mare de Déu arribi
als 85 metres.
Les torres dels evangelistes Mateu,
Joan, Lluc i Marc estan entre el nivell u
i dos dels tretze amb què comptaran,
i es preveu que al 2021 arribin als 135
metres d’alçària.
La torre de Jesucrist serà la més
alta, amb 172,5 metres. Estarà formada per dotze paraboloides de finestres
triangulars, amb arestons de pòrfir a

les cantonades, en referencia a la sang
de Jesucrist. La torre començarà a créixer l’any vinent i tindrà dotze nivells. El
nucli tindrà una escala de cargol i un
ascensor al seu interior que conduiran
a la creu. Aquest nucli serà totalment
de pedra, de granit blanc, i no hi haurà
presència de formigó.
Un cop acabades les sis columnes, Faulí va explicar que encara faltarà completar alguns punts que donen als carrers Provença i Mallorca i
col·locar totes les cobertes. De cara
el 2026, l’arquitecte ha dit que no es

compromet que estigui finalitzada la
part artística, tot i que assegura que
hi estan treballant amb un equip de
teòlegs.
Pel que fa a l’interior, les novetats
són la reforma de les escales d’accés
al presbiteri i les vint fileres de bancs
nous, que segueixen l’estil d’Antoni
Gaudí. Els desigs del pare del projecte
s’intenten seguir en cada detall. Faulí també ha destacat el miralls, que
“canvien en cada moment del dia, i
tornar-los a contemplar també és una
novetat”.
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D’altra banda, també està en marxa un pla per estudiar la restauració
la façana del Naixement, que dóna al
carrer Marina. Fins ara s’ha analitzat
el detall de la façana amb una grua
que ha recollit 14.000 fotografies.
Quan estigui acabada, l’objectiu
és presentar el resultat a la Generalitat perquè pugui ser declarada Pa-
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trimoni de la Humanitat. En aquest
punt del temple, també s’estan construint dos edificis d’entrada a banda
i banda de les escales, que comptaran amb controls de seguretat amb
escàners.
La Sagrada Família segueix sent
un punt de visita obligat pel públic
estranger i local, i el 2016 va aug-

mentar un 7% el nombre de visitants,
arribant als 4,5 milions. Això permet
finançar bona part del projecte arquitectònic, que enguany compta
amb 48,9 milions d’euros de pressupost. En paraules de Faulí, és gràcies
a la gent i als arquitectes que Gaudí
estava convençut que el seu somni
es culminaria.

OCUPACI Ó

L’atur puja de 1.096 persones a Tarragona
a l’agost i se situa en 44.863 desocupats
El nombre d’aturats cau en 5.313 persones en relació a l’agost de l’any passat,
equivalent a una reducció del 10,59% en termes interanuals
Les dades de l’atur a Tarragona indiquen que ha pujat de 1.096 persones
a l’agost i s’ha situat en 44.863 desocupats a la demarcació de Tarragona,
segons el ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquest increment dels
aturats equival a un creixement percentual del 2,50% entre juliol i agost.
A escala anual, el nombre d’aturats ha
caigut en 5.313 entre agost de 2016 i
el mateix mes de 2017, el que representa un descens del 10,59%. A Catalunya, l’atur registrat ha pujat en 10.072
persones i s’ha situat en 397.385 desocupats. Aquest increment dels aturats

equival a un increment del 2,6% entre
juliol i agost. El nombre d’aturats ha
caigut en 48.055 entre agost de 2016
i el mateix mes de 2017, el que representa un descens del 10,79%.L’atur a
Catalunya encadena així 50 mesos seguits de caigudes interanuals, des del
juliol de 2013.
Per sectors, els serveis concentren
gran part de l’increment de l’atur a Catalunya, amb un creixement de 9.703
nous inscrits a les llistes de desocupats del SOC. Seguidament, la construcció ha generat 1.257 nous aturats
i la indústria ha registrat 1.067 deso-

1.257

Són els aturats que ha generat el
sector de la construcció durant
aquest període

cupats més. Per contra, l’agricultura ha
deixat 363 menys aturats i també ho
ha fet el col·lectiu sense feina anterior,
amb 1.592 persones menys inscrites
a l’atur.

el teu carrer és
el centre del món
treballem per millorar
el nostre entorn
Aquí :Diputació

El Pla d’Acció Municipal destinarà als ajuntaments
80 milions d’euros per a obres de millora durant el
període 2017-2020. Informa-te’n a www.dipta.cat
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El nombre d’hipoteques a Tarragona
arranca a ritme lent
Les vendes immobiliàries amb préstecs hipotecaris augmenten a totes les
demarcacions catalanes, però la diferència amb Barcelona i Girona és abismal

95.028
euros

La mitjana de preu per habitatge
hipotecat a Tarragona al juliol

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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El nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya el passat mes de
juliol es va situar en 4.348 contractes,
cosa que suposa un decreixement del
4,6% en relació amb el mes de juny i
un important augment del 24,8% en
relació amb el juliol de l’any passat,
segons xifres publicades per l’Institut
d’Estadística espanyol. El nombre d’hipoteques es va incrementar a totes les
demarcacions catalanes destacant els
creixements de Barcelona, el 29,58% i
Girona el 19,34%. En menor intensitat
van augmentar Tarragona, el 7,57%, i
Lleida l’1,3%.
Aquestes xifres indiquen clarament
que el nivell de demanda a les comarques de Tarragona continua molt lluny
encara que a Barcelona o a Girona on
l’arrancada és notòria. A l’estat espanyol el creixement al juliol ha estat
del 32,91%. El dinamisme del mercat
immobiliari a totes les demarcacions
catalanes ha fet que el nombre d’hipoteques signades aquest juliol a Catalunya registri la xifra més alta en un mes
de juliol des del 2011 (4.945). Es tracta
de la xifra més alta d’hipoteques en un
mes de juliol des del 2011.

preu per habitatge hipotecat a Tarragona es va situar al juliol en 95.028 euros, el 0,12% més que al juliol de l’any
passat i l’11,36% menys que al juny
d’aquest any.
A Barcelona el nombre d’hipoteques al juliol es va situar en 3.325 contractes, el 29,58% més que al juliol de
l’any passat i el nombre més gran d’hipoteques signat en aquesta demarcació en un mes de juliol des del 2010
(6.465). La mitjana de preu per habitatge hipotecat a Barcelona es va situar al
juliol en 151.315 euros, l’11,19% més
que al juliol de l’any passat.
A Girona el nombre d’hipoteques
al juliol es va situar en 469 contractes, cosa que suposa un increment
del 19,34% en relació amb el juliol de
l’any passat. Amb aquest increment
en termes anuals, Girona trenca una
tendència de tres mesos seguits de
descensos del nombre d’hipoteques

en taxa anual. La mitjana de preu
per habitatge hipotecat a Girona es
va situar al juliol en 115.964 euros, el
3,85% més que al juliol de l’any passat i
el 0,29% més que al juny d’aquest any.
A Lleida el nombre d’hipoteques
al juliol es va situar en 156 contractes, cosa que suposa un increment de
l’1,3% en relació amb el juliol de l’any
passat. La mitjana de preu per habitatge hipotecat a Lleida es va situar al
juliol en 89.051 euros, el 3,07% més
que al juliol de l’any passat i el 4,56%
més que al juny d’aquest any.
A Tarragona el nombre d’hipoteques
al juliol es va situar en 398 contractes,
cosa que suposa un increment del
7,57% en relació amb el juliol de l’any
passat. La mitjana de preu per habitatge hipotecat a Tarragona es va situar al
juliol en 95.028 euros, el 0,12% més que
al juliol de l’any passat i l’11,36% menys
que al juny d’aquest any.

Els preus dels habitatges creixen un 9,3%
durant el segon trimestre

van créixer un 3,9% i els de segona mà
un 2,9%. A l’Estat, la variació anual de
l’índex de Preus d’Habitatge en el segon
trimestre del 2017 augmenta tres dècimes i se situa en el 5,6% anual, mentre
que respecte els primers tres mesos
del 2017 augmenta un 2%. Per tipus, la
taxa anual dels preus d’habitatges nous
és del 4,4%, més d’un punt menys que
el primer trimestre, mentre que en els
pisos de segona mà els preus creixen
mig punt, fins al 5,8% i un 1,9% més que
el primer trimestre.

A les comarques de
Tarragona el nombre
d’hipoteques al juliol
es va situar en 398
contractes, cosa que
suposa un increment
del 7,57% en relació amb
el juliol de l’any passat
La mitjana de preu per contracte
hipotecari a Catalunya es va situar
al juliol en 140.116 euros, el 10,54%
més que al juliol de l’any passat. Per
demarcacions, a Tarragona el nombre
d’hipoteques al juliol es va situar en
398 contractes, cosa que suposa un
increment del 7,57% en relació amb
el juliol de l’any passat. La mitjana de

Els preus dels habitatges a Catalunya
van créixer un 9,3% durant el segon trimestre d’aquest any en relació al mateix
període de l’any passat i ja n’encadena
tretze de consecutius d’increments, segons l’índex de Preus d’Habitatge (IPV)
de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Això són cinc dècimes més que el primer trimestre d’aquest any, que va

registrar un augment del 8,8%, i l’increment més destacat des de l’inici de la
crisi, concretament del segon trimestre
del 2007 (+10,3%). Per tipus d’habitatge,
els preus dels pisos nous van pujar un
7,8%, mentre que els de segona mà van
pujar fins al 9,5%, segons l’INE.
D’altra banda, en relació al trimestre
anterior, els preus dels pisos a Catalunya

La Façana
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Jornada sobre arquitectura
per commemorar els
40 anys del Congrés de
Cultura Catalana
La ciutat de Reus va acollir l’any 1977 una part
d’aquesta trobada científica de gran nivell

Imatge del Congrés de Cultura Catalana de l’any 1977 a Reus

Amb motiu de la commemoració del
40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), la Fundació
que porta el seu nom organitza el 3
d’octubre, conjuntament amb, una
jornada de debat sobre 40 anys de
l’arquitectura catalana a través de la
visió de 4 generacions d’arquitectes i
de participants a l’àmbit d’arquitectura del Congrés. La jornada inclou dues
visites comentades als teatres Fortuny
i Bartrina i una sessió de debat al Centre de Lectura de Reus.
El Congrés va tenir 25 àmbits diferenciats, un dels quals va ser el d’Arquitectura, que va tenir la cloenda i la
presentació dels resultats finals el dia
8 de maig de 1977 a la ciutat de Reus,
ara fa 40 anys. Els delegats d’aquest
àmbit van ser: Antoni González i el
reusenc Anton Pàmies pel Principat,
Gaspar Jaén Urban pel País Valencià i
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Miquel Fullana com a representant de
les Illes.
L’aspecte més rellevant que va
promoure l’àmbit d’arquitectura va
ser la revifalla del SERPPAC (Servei de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Català) que amb les seves accions va
aconseguir inserir-se en la lluita cívica
del Principat. També, cal esmentar la
ponència sobre Defensa del Patrimoni
Arquitectònic com una de les més ben
desenvolupades d’aquest àmbit.
Les conclusions més importants
que van quedar unànimement establertes per aquest àmbit van ser: una,
l’afirmació de l’existència d’una arquitectura catalana i la definició d’aquesta
en termes de cultura catalana; i dos, la
problemàtica del paper dels professionals i els problemes de l’ensenyament
degut a la inexistència d’unes estructures nacionals institucionalitzades.

AC T UALIT AT SE CTOR

La construcció a Catalunya creix aquest
trimestre un 6’5% respecte l’any passat
El PIB català creix un 3% perquè s’ha vist afavorit per l’evolució de la demanda
interna i la contribució del saldo exterior
El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va créixer un 3% durant el segon trimestre d’aquest any respecte al
mateix període de l’any passat, segons
l’Idescat, en part gràcies als resultats
de la construcció que ha tancat el segon trimestre amb un increment del
6,5% respecte al mateix període de
l’any passat i es converteix en la dada
més elevada de l’última dècada. A més,
aquesta dada representa una millora
de dues dècimes en relació al primer
trimestre, en línia de les economies
espanyoles i europees, que creixen
del 3,1% i un 2,3%, respectivament.

L’economia catalana s’ha vist afavorida
per l’evolució positiva de la demanda
interna (+2,8%) interanual i per la contribució, tot i que en menor mesura,
del saldo exterior (+0,6%).
Respecte al trimestre anterior, l’increment del PIB és de l’1,1% durant el
segon trimestre i se situa per sobre la
mitjana espanyola (+0,9%) i de la UE
(+0,6%). La demanda interna entre
abril i juny va continuar creixent, un
2,8%, però una dècima menys que
el primer trimestre. El consum de les
llars creix una taxa del 2,6%, tres dècimes superior al trimestre anterior. Pel

que fa a les administracions públiques,
l’augment és del 2,1%, i la formació
bruta de capital registra un augment
del 3,7% per l’increment de la inversió
en béns d’equipament (3,9%) com en
construcció (3,2%).
D’altra banda, el sector exterior al
creixement de l’economia catalana és
del 0,6% i representa una millora de
quatre dècimes respecte al trimestre
anterior. Els intercanvis amb l’estranger, amb un augment interanual de
l’1,1%, explica el dinamisme del sector
exterior pel bon comportament de les
exportacions de béns i serveis.

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp
VW CADDY KOMBI 2.0 TDI 102cv

Oferta Exclusiva

15.850€ + iva

OFERTA DE VEHICLE AMB DOBLE PORTA TRASERA.

MATRICULACIÓ I PRE-ENTREGA GRATUÏTA!!!

VW TRANSPORTER MIXTE 2.0TDI 102 cv

Oferta Exclusiva 21.550 € + iva

OFERTA DE VEHICLE AMB BANQUETA DOBLE DAVANTERA (3+3 PLACES) I
REGULADOR DE VELOCITAT,

MATRICULACIÓ I PRE-ENTREGA GRATUÏTA!!!

Reusmòbil

Tarracomòbil

649 53 37 46
jvega@reusmobil.es
www.reusmobil.es

617 41 35 90
rfumado@tarracomobil.es
www.tarracomobil.es

Jesús Vega

Reusmòbil

Rafel Fumadó

Tarracomòbil
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T ERRITOR I

2.000
milions d’euros

És el pressupost total que el
projecte contempla, encara que
inicialment aquest ronda la
tercera part

La llicència definitiva per al Hard Rock
Entertainment World haurà d’esperar
La companyia nord-americana ha demanat una pròrroga per donar el vistiplau
als requisits del document tècnic
L’adjudicació definitiva de la llicència
que farà possible el Hard Rock Entertainment World es farà a l’octubre com
a mínim, segons van confirmar fonts
del Departament d’Economia després
d’informacions periodístiques aparegudes a la premsa catalana. Inicialment, la previsió era fer aquest tràmit
al setembre però la complexitat del
concurs ha fet que Hard Rock hagi
demanat uns dies de pròrroga abans
de donar el vistiplau als requisits del
document tècnic d’adjudicació.
La mesa d’avaluació es va reunir el
passat 8 de setembre, quan es va aprovar enviar a Hard Rock l’informe prelimi-

nar de resolució. Hard Rock disposava
de deu dies hàbils per donar el vistiplau
i assumir els requisits del document
tècnic, tal com informa el rotatiu. Però
la companyia nord-americana ha demanat una pròrroga i la seva resposta
no arribarà fins a l’octubre, segons han
confirmat fonts del Govern. Un cop
arribi la resposta, es podrà resoldre el
concurs i adjudicar la llicència.
Tal com va informar el govern català al juliol, un cop s’aprovi l’informe definitiu d’adjudicació, Hard Rock tindrà
un mes per constituir la unió temporal
d’empreses que ha de desenvolupar el
projecte, que es farà de la mà de Value

Amb la llicència, Hard Rock tindrà un mes per
constituir la unió temporal d’empreses que ha de
desenvolupar el projecte, que es farà de la mà de
Value Retail i Port Aventura
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Retail i Port Aventura. Passat aquest
termini, la UTE tindrà un altre mes per
adquirir els terrenys on s’ha de desenvolupar el Hard Rock Entertainment
World, que són propietat de la Caixa.
El projecte de Hard Rock, valorat en
2.000 milions d’euros, es començarà
per una primera fase valorada en 665
milions. Els primers treballs inclouran
la construcció d’un hotel amb forma
de la icònica guitarra de Hard Rock de
600 habitacions. En aquest hotel hi
haurà l’únic casino que podrà tenir el
complex. Port Aventura desenvoluparà
un segon hotel, de 500 habitacions i
enfocat al públic familiar, i Value Retail
–l’empresa que gesitona La Roca Village- desenvoluparà un espai de 75 botigues. A més, Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres
quadrats i un espai per a concerts amb
capacitat per a 15.000 persones. El
Govern calcula que el complex podria
obrir portes el 2020.
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A L S E R V E I DE L E S E M P R ESE S
I E L S P R O F E S S I O NA L S

Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
Estacions
de Servei Vilalta
www.vilaltacorp.com

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

Previntegral
www.previntegral.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Banc
Sabadell
www.bancsabadell.com

Truca, consulta i informa’t a:
Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
16
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> Descomptes a les 25 estacions de servei
de Vilalta a Catalunya
> Targeta de pagament a crèdit
> Distribució de gasoil a les empreses

> Afiançament de Quantitats Anticipades
> Avals davant l’administració
> Responsabilitat Civil General
> Assegurança d’Accidents de Conveni

> Seguretat en el Treball
> Higiene Industrial
> Plans de seguretat i salut
> Coordinació de seguretat en obres

> Condicions especials en l’adquisició de vehicles
comercials de Volkswagen en els concessionaris de
Reus i Tarragona
> Informació novetats dels vehicles comercials

> Abonament del 10% de la teva quota d’associat
> Solucions a mida per a la teva empresa
> Atenció personalitzada

INNOVA CI Ó

ACCIÓ anuncia una nova línia d’ajuts
directes d’1,5 milions per a start-ups
El 80% de l’ajut, de fins a 75.000 euros per empresa, s’entregarà abans d’iniciar el
projecte sense necessitat d’aval, i se’n podran beneficiar una vintena d’start-ups

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’ACCIÓ –l’agència per
a la competitivitat de l’empresa- ha
obert una nova línia d’ajuts directes
de fins a 75.000 euros per a les startups tecnològiques catalanes. Es tracta
de la nova línia d’ajuts Start-up Capital
d’ACCIÓ, amb 1,5 milions d’euros de
pressupost, que té per objectiu garantir cada any el creixement en fase
inicial d’una vintena d’empreses emergents catalanes.
Aquest ajut s’oferirà a les start-ups
que tenen la tecnologia com a principal factor diferencial i per a les quals
aquest suport representi l’impuls necessari per accedir a les primers rondes de finançament privat. Seran ajuts
directes d’entre 45.000 i 75.000 euros
que les empreses emergents destinaran a executar el seu pla de negoci,

un 80% dels quals s’entregaran abans
d’iniciar el projecte i sense necessitat
d’aval.
Les start-ups, que hauran de tenir entre 3 mesos i 3 anys de vida per
beneficiar-se de l’ajut, podran destinar aquests diners a l’adquisició de
materials i equipaments, les despeses de personal, el lloguer d’espais,
la contractació de serveis a tercers i
serveis legals, l’elaboració d’estratègies
de comunicació i les llicències d’ús de
software. La iniciativa també contempla que l’start-up pugui utilitzar aquest
ajut per realitzar proves pilot i prototips, així com per assumir les despeses
associades a la sol·licitud de patents.
La voluntat de la línia d’ajuts Startup Capital, a banda d’impulsar el creixement de les empreses emergents
catalanes, és contribuir a l’enfortiment

Podran destinar els diners a l’execució del seu
pla de negoci en àmbits com les despeses de
personal, la inversió en materials i equipaments, el
lloguer d’espais, la contractació de serveis legals o
l’elaboració d’estratègies de comunicació

dels ecosistemes d’innovació oberta
a Catalunya. I és que segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya
d’ACCIÓ, les empreses emergents són
la principal font d’innovació del teixit
empresarial català: en concret, un
67% de les empreses de menys de 5
anys de vida declara que innova, consolidant-se com el segment que ho fa
amb més intensitat.
Les start-ups podran accedir als
ajuts per concurrència competitiva a
través del web www.accio.gencat.cat,
des de la setmana vinent i fins el proper mes d’octubre.
Suport públic a les start-ups
El programa Start-up Capital complementa altres iniciatives i actuacions
com el Pla Esprint, un programa d’acceleració d’start-ups de 8 mesos de
durada que té l’objectiu d’impulsar
la seva internacionalització elaborant
un pla internacional, trobar finançament per executar-lo i fer un viatge
empresarial a l’estranger. La vintena
d’start-ups que han participat en la
segona edició del programa han multiplicat per 5 les exportacions, creat
60 llocs de treball, captat 3 milions
d’euros d’inversió privada en capital i
augmentat un 122% la facturació.

La Façana

17

COMA R CA

Cambrils aprova el projecte
de restauració de la Torre del Port
Es treballa amb la previsió de finalitzar les obres abans de l’inici dels mesos més forts
de la temporada turística del 2018

77.987
euros

És el pressupost d’aquesta restauració
que ja ha aprovat l’ajuntament

Estat actual de la Torre del Port

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat aquest setembre un nou Projecte de rehabilitació de la
Torre del Port. Es treballa amb la previsió de finalitzar les
obres abans de l’inici dels mesos més forts de la temporada
turística del 2018. Les obres se centraran primordialment
en l’eliminació de filtracions provinents de la coberta, l’evacuació de les aigües pluvials de la teulada, la substitució dels
tancaments degradats (portes i finestres), la rehabilitació
del revestiment de tota la façana i el sanejament dels murs
interiors afectats per la humitat.
Per portar a terme els treballs amb seguretat, caldrà
envoltar la Torre del Port amb una bastida mentre durin
unes obres, que tenen un període d’execució d’un mes. Cal
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recordar que, des de l’abril d’aquest any 2017, s’ha pogut
mantenir la Torre del Port com un espai expositiu permanent, amb programació estable del Museu d’Història de
Cambrils. Sense anar més lluny, actualment i fins el 22 d’octubre, s’hi pot veure amb accés lliure la mostra fotogràfica
“Desenterrant el silenci. Antoni Benaiges, el mestre que va
prometre el mar”.
L’aprovació del projecte és un pas més per poder iniciar les obres el més aviat possible, ja que l’Ajuntament ja
va proveir els recursos econòmics suficients per portar a
terme l’obra, valorada en 77.987,96 euros, en la sessió plenària extraordinària del mes d’agost. Va ser a través d’una
modificació de crèdit del pressupost inicial d’inversions
d’enguany de l’Àrea de Cultura, des d’on ja s’havia avançat
feina obtenint el vistiplau de la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Aquest vistiplau és
imprescindible per iniciar les obres, ja que la torre és un
edifici catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional, i per tant
compta amb la màxima protecció contemplada a la Llei del
Patrimoni Cultural Català.

RE US

Treballs de manteniment i millora
de diversos camins del terme municipal
Les intervencions permetran circular amb més comoditat i seguretat per aquests
vials, que guanyaran capacitat de drenatge
La Regidoria de Medi Ambient ha portat a terme en les darrers setmanes diversos treballs de manteniment i millora de
diferents camins de ferm natural dins el terme municipal.
Aquestes intervencions permetran circular amb més comoditat i seguretat per aquests vials, que guanyaran capacitat
de drenatge davant les possibles avingudes o acumulacions
d’aigua que puguin causar les pluges.
Les accions que es troben inclouen els camins de ferm
natural següents:
Camí de les Senalletes: millora del ferm amb aportacions
de terres externes i compactació i condicionament del drenatge longitudinal del camí.
Camí de Monterols: millora del ferm amb aportacions de
terres externes i compactació i condicionament del drenatge existent.
Camí de l’Institut Pere Mata: millora del ferm amb aportacions aportacions de terres externes i compactació i retirada de terres de sota del pont de la via del tren a la zona
de connexió amb el barri Gaudí.
Camí de la Barraqueta: retirada de terres de sota del pont
de la via del tren per a la millora del pas i de drenatge.
Camí de les Puntes: millora del drenatge existent. La intervenció consistirà en el manteniment del desarenador
existent entre la riera de la Quadra i el pont de la C-14 i la
modificació del solament amb la retirada del formigó existent i la disposició de pedra gruixuda.

El conjunt d’aquestes intervencions es realitzaran en el
marc del contracte de treballs d’arranjament ordinari de
camins del terme municipal de Reus i neteja subsidiària de
solars, adjudicat a l’empresa J. Morell per un import anual
de 100.000 euros. En el marc d’aquest contracte s’estan
realitzant intervencions en un total de 48,5 quilòmetres de
camins, cosa que representa el 45% dels camins municipals
existents al terme.
Futures inversions
Pel que fa les inversions previstes en la millora de camins
per l’any 2017 hi ha un disponible de 58.200 euros amb els
quals es realitzaran noves pavimentacions amb aglomerat
asfàltic sobre camins ja pavimentats però que es troben
en un grau de deteriorament important com és el camí de
Blancafort, el primer tram del camí del Mig i un tram del
camí del Roquís a l’alçada del polígon Agro-Reus. Aquestes
accions s’estan tramitant actualment i està prevista la seva
execució durant el mes d’octubre.
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HABIT ATG E

Els jutjats catalans reben prop de 6.000
demandes sobre clàusules sòl en tres mesos
Des del passat 1 de juny un jutjat de cada demarcació del nostre país
assumeix aquests tipus d’assumptes

Protesta d’afectats per les clàusules sòl

Els jutjats catalans especialitzats en
tractar litigis relacionats amb les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris han
rebut 5.775 demandes des de l’1 de
juny fins al 8 de setembre, segons ha
indicat el Consell General del Poder
Judicial (CGPJ).
Per demarcacions, el jutjat de primera instància número 50 de Barcelona ha rebut 4.644 demandes, el número 8 de Tarragona 571, el número 3
de Girona 406 i el número 6 de Lleida
154. Aquests quatre i cinquanta més
arreu de l’Estat assumeixen des de l’1
de juny els assumptes d’aquesta mena
i d’altres relacionats amb venciment
anticipat, interessos moratoris, despe-

ses de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa que tinguin lloc en
les circumscripcions corresponents.
En el conjunt de l’Estat, el nombre de demandes suma un total de
57.068. El jutjat de Madrid és el que
més demandes ha ingressat, amb un
total de 13.064, seguit del de Barcelona (4.644) i el de Sevilla (2.946).
El CGPJ ha apuntat que molts dels
jutjats especialitzats van començar al
juliol a celebrar vistes prèvies, en les
quals es fixa l’objecte del litigi, les parts
proposen prova i el jutge admet les
que considera procedents per resoldre el plet plantejat. Si les parts proposen únicament prova documental,

Si les parts proposen únicament prova documental,
l’assumpte queda vist per sentència en aquest
moment, i només en cas contrari és necessari que
se celebri el judici
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571
Demandes que han estat
presentades al jutjat de primera
instància número 8 de Tarragona

l’assumpte queda vist per sentència
en aquest moment, i només en cas
contrari és necessari que se celebri
el judici. El CGPJ ha indicat que en les
properes setmanes mantindrà noves
reunions de coordinació amb les administracions per avaluar la marxa del
pla i les possibles necessitats i ha assenyalat que es manté en contacte amb
els presidents dels Tribunals Superiors
de Justícia i els jutges degans.

EMPRES E S

Tecnología de Firmes s’encarrega del nou
asfaltat de diversos carrers de Reus
L’empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp aconsegueix l’adjudicació
d’unes obres valorades en prop de 50.000 euros

1.982
metres

De superfície total són
les intervencions programades per
l’àrea de via pública de l’Ajuntament
de Reus

La Regidoria de Via Pública ha portat a terme diferents treballs de millora en l’asfaltat d’alguns vials de la ciutat que
van comportar alguns problemes de trànsit. L’empresa del
Gremi de la Construcció del Baix Camp Tecnología de Firmes SA va ser l’adjudicatària d’aquest projecte per un pressupost de 49.950 euros + iva. Les intervencions programades han afectat una superfície total de 1.982,51 metres
quadrats i són les següents:
Carrer del Doctor Robert (des de plaça de Catalunya fins
a la rotonda de la plaça de la Llibertat; carrer del General
Moragues a la zona de l’església de Crist Rei, carrer de Roger de Belford des de l’avinguda del Doctor Vilaseca fins al
carrer de l’Argentera i carrer de Campoamor en diversos

trams; camí de l’Aleixar a l’alçada del número 99, avinguda
del Doctor Vilaseca dels números 8 al 10, camí de Riudoms
del número 34 al 44 i avinguda dels Països Catalans del
108 al 116; avinguda dels Països Catalans del número 133
a la rotonda, avinguda del Comerç del número 25 al 27,
avinguda de Marià Fortuny del número 51 a la rotonda i al
carrer de la riera de l’Escorial a l’encreuament amb el carrer
de Romà Perpinyà Grau.
El regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, va explicar que
aquestes millores periòdiques que executa l’Ajuntament de
Reus han de contribuir a mantenir en bon estat els vials de
la ciutat, alguns dels quals es troben entre els més transitats
i requereixen un manteniment més habitual.
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PAT RIMON I

Reus acollirà un simposi sobre l’arquitecte
modernista Lluís Domènech i Montaner
Els fundadors de la Taula han acordat sumar esforços per fomentar l’estudi
i la recerca del patrimoni d’aquest important arquitecte
Els municipis de Barcelona, Reus i Canet de Mar, juntament
amb les entitats Centre d’Estudis Domènech i Montaner i
la Fundació Domènech i Montaner han decidit unir forces
per treballar conjuntament el patrimoni de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i han creat la Taula Domènech
i Montaner, que es va presentar a Barcelona. La primera
activitat d’aquest nou fòrum és el I Simposi Domènech i
Montaner, que es realitzarà els dies 6 i 7 d’octubre al Centre
de Lectura de Reus en el marc de la programació de Reus
Capital de la Cultura Catalana 2017.
La Taula Domènech i Montaner neix amb l’objectiu fonamental de difondre entre el públic general el llegat de qui va
ser un dels principals protagonistes del modernisme català i
promoure el turisme local per afavorir el coneixement de la
seva obra, repartida per Catalunya, i que inclou edificis tan
destacats com el Palau de la Música Catalana i l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona, que són Patrimoni de la Humanitat,
i també construccions a Reus com la Casa Navàs, l’Institut
Pere Mata, la Casa Rull o la Casa Gasull.
Els fundadors de la Taula han acordat sumar esforços
per fomentar l’estudi i la recerca del patrimoni de Domènech i Montaner i fer-ne divulgació entre els més joves través del treball amb les escoles a l’entorn d’un arquitecte
innovador que fou un avançat al seu temps.
Durant el Simposi de Reus s’analitzarà l’arquitecte des
del vessant històric, arquitectònic i també turístic, com a
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element patrimonial a valoritzar i preservar. Universitats
com la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la UNED s’han
implicat en aquestes jornades, que permetran aprofundir
en el llegat de Domènech i Montaner. Entre els objectius i
accions específics ja acordats hi ha la celebració de diversos
esdeveniments i la voluntat de treballar en vista a la celebració de l’Any Domènech i Montaner 2023. Els membres
fundadors de la Taula han convidat a sumar-se i unir-se al
projecte a d’altres municipis amb patrimoni de l’arquitecte i
a altres institucions i entitats relacionades amb el patrimoni
i la figura de Domènech i Montaner.

INFRA E ST RUCTUR E S

La Cambra reclama a Foment que es
reparin les llums de la variant de Reus
El President de l’ens cameral, Isaac Sanromà, subratlla la necessitat de resoldre
aquesta greu mancança, especialment per qüestions de seguretat
La Cambra de Comerç de Reus ha demanat al Ministeri de Foment que s’acceleri la reparació de la il·luminació de la Variant
de Reus amb la tramesa de sengles cartes que s’han fet arribar
al Director General de Carreteres, Jorge Urrecho, i al subdelegat del govern a la demarcació, Jordi Sierra. Aquesta importat
via de comunicació està, en bona part del seu recorregut, a
les fosques des de fa mesos arran dels continus robatoris del
cable de coure que s’ha produït a la xarxa de subministrament.
El Ministeri de Foment, com a titular de la variant, va reparant
progressivament alguns punts crítics –és el cas de la intersecció
amb Bellissens on s’hi va actuar fa dos mesos- per bé que, de
moment, no hi ha terminis sobre el gruix d’aquesta reparació
que el Ministeri, a través de Carreteres de l’Estat, executa progressivament en funció del pressupost disponible.
El President de la Cambra, Isaac Sanromà, ha volgut subratllar la necessitat de resoldre, de manera urgent, aquesta greu

mancança, especialment per qüestions de seguretat. “Una via
d’aquesta importància, amb la densitat de trànsit que registra
i amb interseccions tan concorregudes com són les carreteres
d’Alcolea, Salou, Bellissens, Tarragona o Montblanc no pot tenir
aquestes deficiències en la il·luminació. Hi ha en joc la seguretat
de milers d’automobilistes que circulen diàriament per aquesta
carretera”.
Sanromà també ha alertat del perill que suposa aquesta
situació en un punt estratègic com és “l’enllaç de l’aeroport de
Reus amb la carretera de Tarragona que en aquestes dates
registra un notable augment de circulació de vehicles, especialment de transport públic”.
Un altre punt crític és el que uneix la carretera de Misericòrdia amb el polígon Agro Reus, un dels eixos empresarials de la
zona on es registra una gran circulació de vehicles pesants i que
està completament a les fosques.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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C OMARCA

Riudecanyes inaugura la millora
del carrer del Dilluns, al centre del poble
Aquesta millora ha representat una inversió de 183.497,13 € per part
de la Diputació de Tarragona
Riudecanyes ha inaugurat oficialment
la millora del carrer del Dilluns, remodelat amb l’ajut de la Diputació a través del Pla d’Acció Municipal (PAM). El
president d’aquesta institució, Josep
Poblet; l’alcalde de Riudecanyes, Josep
Maria Tost, i altres membres del Consistori han encapçalat l’acte inaugural,
que es va dur a terme en el marc de la
festa major de Sant Mateu. La millora
del carrer del Dilluns ha representat
una inversió de 183.497,13 € per part
de la Diputació.
L’acte va aplegar nombrosos veïns i veïnes i representants d’entitats
socials de la vila, i també alcaldes dels
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pobles veïns de Montbrió del Camp
i de l’Argentera. Uns i altres var poder conèixer de primera mà totes
les millores que s’han dut a terme en
aquesta via, una de les principals de la
localitat. L’Ajuntament també preveu
arranjar de manera integral altres carrers, com el del Dimarts i el del Diumenge, mitjançant els ajuts que atorga
la Diputació.
En finalitzar la inauguració, Josep
Poblet va ser l’encarregat d’encendre
la tronada de festa major a la plaça
de la vila, un acte amb el qual es van
encendre les festes patronals de Riudecanyes.

A CT UA LIT A T R E US

El plenari de l’Ajuntament de Reus reelegeix
Pere Pagès com a Síndic de Greuges
Aquest serà el segon i últim mandat d’aquest llicenciat en Dret, atès que
el reglament municipal només preveu la possibilitat de renovar el càrrec una vegada
El Ple ordinari ha reelegit per unanimitat Pere Pagès Serrano com a Síndic Municipal de Greuges per un nou mandat
de cinc anys. Aquest serà el seu segon i últim mandat, atès
que el reglament municipal només preveu la possibilitat de
renovar el càrrec una vegada. Aquesta és la primera ocasió
que la persona que ostenta aquest càrrec renova el seu
mandat.
Pere Pagès Serrano va néixer a Reus el 8 d’octubre de
1946. El 27 de gener de 2012 el Ple municipal el va escollir per consens de tots els grups. És llicenciat en Dret per
la Universitat de Barcelona. Va començar a exercir com a
advocat a Reus el 1971, amb despatx propi, fins que es va
jubiliar l’any 2011. També té el títol d’Agent de la Propietat
Immobiliària.
La Sindicatura de Greuges Municipal té com a finalitat
defensar els drets de la ciutadania en les seves relacions

amb l’Ajuntament de Reus i els organismes que en depenen.
L’objectiu d’aquest òrgan és enfortir els mecanismes de la
democràcia obrint nous canals de comunicació entre els
ciutadans i ciutadanes i els òrgans locals de poder i decisió.
Es poden adreçar a la Sindicatura tots els ciutadans i ciutadanes que se sentin agreujats per algun tema. Totes les
actuacions del síndic són gratuïtes, de la mateixa manera
que el càrrec de síndic tampoc està retribuït.
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A CT UA LIT A T R E US

La Carpeta Empresa permet consultar
les dades de què disposa l’Ajuntament
Permet accedir a les seves dades així com les de de contacte que té l’Ajuntament,
al registre de sol·licituds i tràmits, als seus impostos i l’estat dels pagaments
La Finestreta Única Empresarial incorpora com a nova funcionalitat la
Carpeta Empresa, amb l’objectiu de
facilitar la comunicació entre l’Ajuntament de Reus i les empreses a través
de mitjans electrònics. La Carpeta Empresa permet consultar les dades de
les empreses disponibles per la corporació municipal i està disponible dins la
web de la seu electrònica municipal.
En concret, les empreses poden
accedir a les seves dades així com les
de de contacte que té l’Ajuntament de
Reus, al registre de sol·licituds i tràmits
d’entrada presentats, als seus impostos i l’estat dels pagaments ja siguin rebuts pendents o fraccionats o pagats
dels darrers cinc anys. Per accedir a
aquesta informació, l’empresa ha de
disposar d’un certificat digital a nom
de l’empresa i poden fer servir el que
moltes empreses ja tenen de l’agència
tributària espanyola.
46 altes telemàtiques
L’Ajuntament de Reus va posar en
marxa el passat mes d’abril la Finestreta Única Empresarial, un únic punt
d’atenció a l’empresa o els emprenedors que simplifica i agilitza la tramitació administrativa necessària per
poder iniciar una activitat econòmica
a la ciutat. Des de llavors, s’han donat
d’alta 46 activitats telemàticament.
El regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, afirma que ‘entenem com una obligació de l’administració simplificar els tràmits amb
empreses i ciutadania i aprofundir en
eines i mecanismes que facilitin la relació administrativa i la transparència. En
aquest sentit, la Finestreta Única Empresarial ha estat una fita important en
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la millora dels serveis per impulsar l’activitat econòmica i la Carpeta Empresa
és un nou pas endavant’.
Què és la Finestreta Única Empresarial?
La FUE és una xarxa interadministrativa
impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del portal Canal Empresa
per agilitzar els tràmits que són competència de les administracions públiques i facilitar l’accés a l’activitat econòmica. La FUE és el punt de referència
únic dels emprenedors i empresaris
en la seva relació amb l’administració.
És l’espai físic o virtual des d’on poden
fer totes les gestions necessàries per
desenvolupar la seva activitat, amb independència de quina sigui l’administració responsable de cada tràmit.
La FUE de l’Ajuntament de Reus
es va posar en funcionament a través
de mitjans totalment electrònics per a
la tramitació de les declaracions responsables d’obertura i de les comunicacions prèvies d’obertura d’activitats
econòmiques així com el seu paga-

ment previ exclusivament a través de
tarja de crèdit. Aquests són al voltant
del 80% dels tràmits que se sol·liciten
per agilitzar l’obertura de noves activitats econòmiques a la ciutat i que
només es poden fer exclusivament
de forma telemàtica a través de la seu
electrònica municipal. Des de l’oficina
atenció es dona assessorament dels
tràmits FUE però únicament es poden
fer telemàticament.
La comunicació prèvia o la declaració responsable davant la FUE produeix efectes vàlids des de la seva
presentació. La presentació de la declaració responsable o la comunicació
prèvia habilita de manera immediata
per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora facilita l’administració per a dur a terme
qualsevol actuació de comprovació.
Per ser usuari de la FUE és requereix disposar de certificat digital, tot i
que en la segona fase d’aquest 2017
s’hi podrà accedir a través d’una clau
que s’enviarà via SMS, així com des de
dispositius mòbils o taules.

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

ASSE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

ASSE 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
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