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CONSTRUCCIÓ

Les hipoteques es frenen a
Catalunya per la crisi política
ACTUALITAT

Construccions Plana Hortoneda guanya
el Concurs de Paletes de Girona
La parella formada per Aleix Plana i Vasile Safta s’imposa per segon any consecutiu

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

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

> 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

Editorial
Aturada brusca
El nombre d’hipoteques sobre habitatges al setembre a
Catalunya es va situar en 4.989 contractes, cosa que va
suposar un increment del 25% en relació amb l’agost i
del 7,66% en relació amb al setembre del 2016, segons
les xifres publicades aquest dimecres per l’institut d’estadística espanyol.
La xifra del mes de setembre a Catalunya és la millor en
aquest mes des del setembre del 2009, quan el nombre de préstecs hipotecaris sobre pisos es va situar en
9.602 contractes. A Tarragona, el nombre de contractes
hipotecaris sobre habitatges es va situar en 458 pisos,
el 6,26% més que fa un any. Amb aquest resultat, les
comarques tarragonines van registrar el millor mes de
setembre des del 2011 (689 contractes) i les millors xifres
en un tercer trimestre des del 2012 (1.403 hipoteques).
Aquestes dades positives s’han aturat de cop a l’octubre

amb la incertesa política generada al nostre país després
dels fets recents que hem viscut amb l’enfrontament
sense diàleg entre el govern català i el govern estatal
i les conseqüències penals, jurídiques i penals que se
n’han derivat.
De fet, entre el mes de gener i el setembre, el nombre de peticions de taxacions a Catalunya mantenia una
tendència de creixement del 15%. Aquesta tendència s’ha
capgirat a l’octubre amb una caiguda de l’11% en relació
amb el nombre de peticions que es van fer a l’octubre
del 2016.
Ara, el sector espera que aquesta tendència només
sigui fruit de la inestabilitat política i que tots plegat
posem el seny necessari per evitar que es perpetuï en el
temps i provoqui una nova crisi d’un sector que començava a sortir-se’n.
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A CT UA LI TA T

L’activitat de peticions d’hipoteques
sobre habitatges es frena a l’octubre a
Catalunya per la crisi política
Les sol·licituds de taxacions al conjunt de l’Estat mantenen la tendència a
l’alça en l’entorn del 13% mentre que al Principat cauen l’11%, segons Tinsa

Les peticions de taxacions hipotecàries de les entitats financeres, el gruix
de l’activitat de les empreses de taxacions, s’ha frenat a Catalunya a l’octubre, coincidint amb la celebració del
referèndum el dia 1, l’aturada de país
el dia 3 i les mobilitzacions posteriors
entorn al desenvolupament del procés
independentista, segons les dades de
l’empresa Tinsa.
Entre el mes de gener i el setembre, el nombre de peticions de taxacions a Catalunya mantenia una tendència de creixement del 15%. Aquesta
tendència s’ha capgirat a l’octubre
amb una caiguda de l’11% en relació
amb el nombre de peticions que es
van fer a l’octubre del 2016. Per contra, en el conjunt de l’estat espanyol
entre gener i setembre les peticions
han crescut el 15% i a l’octubre han
mantingut la tendència a l’alça en un
13% d’augment.
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Dades dels promotors
Aquest bon moment que sembla que
vivia el sector de l’habitatge a Catalunya des d’inici de l’any que ara s’ha
vist alterat ho certifiquen les dades
facilitades en el darrer informe de
l’APCE, l’associació de promotors de
Catalunya. Les compravendes d’habitatges registrades a Catalunya en
els sis primers mesos de l’any es van
situar en 39.469 operacions, cosa
que va suposar el 20,6% més que en
el mateix semestre de l’any passat,
segons dades publicades per l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant la informació del Col·legi de Registradors de la
Propietat, Béns Immobles i Mercantils d’Espanya.
Precisament, afegint encara més
dades: el nombre d’hipoteques sobre
habitatges al setembre a Catalunya
es va situar en 4.989 contractes,

cosa que va suposar un increment
del 25% en relació amb l’agost i del
7,66% en relació amb al setembre
del 2016, segons les xifres publicades per l’institut d’estadística espanyol. La xifra del mes de setembre a
Catalunya és la millor en aquest mes
des del setembre del 2009, quan el
nombre de préstecs hipotecaris sobre pisos es va situar en 9.602 contractes.
Amb aquest resultat del setembre, Catalunya va registrar el millor
tercer trimestre i el millor període de
nou mesos dels últims 6 anys, des
del 2011. A Catalunya, en els nou primers mesos d’aquest any s’han constituït un total de 38.761 hipoteques
sobre habitatges, cosa que suposa el
8,44% més que en els nou primers
mesos de l’any passat, segons les xifres publicades per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Les xifres deixen

Fins al juny les dades eren molt positives: Les
compravendes d’habitatges a Catalunya en els sis
primers mesos de l’any es van situar en 39.469
operacions, cosa que va suposar el 20,6% més que
en el mateix semestre de l’any passat

el millor comportament en els nou
primers mesos de l’any des del 2011.
Per demarcacions, el comportament ha estat desigual. Mentre que a
Barcelona i Tarragona el nombre d’hipoteques sobre habitatges s’ha incrementat al setembre en relació amb el
mateix mes de l’any passat, en el cas
de Girona i Lleida el nombre de contractes hipotecaris s’ha reduït en taxa
interanual.
A Tarragona
A Tarragona, el nombre de contractes hipotecaris sobre habitatges es
va situar en 458 pisos, el 6,26% més
que fa un any. Amb aquest resultat,
les comarques tarragonines van registrar el millor mes de setembre des
del 2011 (689 contractes) i les millors
xifres en un tercer trimestre des del
2012 (1.403 hipoteques). Les 458 hipoteques constituïdes a Tarragona

van capitalitzar un total de 47,503
milions d’euros i van deixar una mitjana de preu per pis de 103.718 euros
per habitatge, el 17,02% més que al
setembre del 2016.
Influència en el preu
La companyia Tinsa no considera encara que aquestes primeres dades de
caigudes de peticions de taxacions
d’hipoteques a l’octubre siguin el suficientment rellevants en el temps com
per determinar un impacte negatiu de
més amplitud per a Catalunya o en el
conjunt de l’estat espanyol.
Jorge Ripoll, director del servei
d’estudis de Tinsa, va afirmar que
aquestes primeres xifres de caigudes que s’han registrat a Catalunya
són massa recents i puntuals com
per determinar l’inici d’una tendència descendent o per materialitzar
un impacte negatiu en els preus.

Catalunya i en concret la ciutat de
Barcelona i tots els seus barris han
liderat aquests darrers trimestres els
increments de preus dels habitatges
en el conjunt de l’estat, segons les
estadístiques de Tinsa. En els índexs
mensuals, Tinsa no informa en termes
desagregats per ciutats. Tot i aquest
fort augment dels preus, el cost de
l’habitatge en el conjunt d’aquestes
grans ciutats encara està un 40% per
sota dels preus màxims que es van
registrar abans de l’esclat de la bombolla immobiliària.
L’efecte més concret d’aquest fet
conjuntural circumscrit ara per ara al
mes d’octubre a Catalunya es podrà
comprovar a finals d’any quan Tinsa
publiqui l’informe corresponent al
quart trimestre on recollirà les dades
i els preus de les quatre capitals de
demarcacions catalanes i els barris i
districtes de la capital catalana.
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La licitació oficial d’obres a Catalunya
ha augmentat un 25% aquest 2017
Malgrat la millora, encara és una tercera part de licitació mitjana dels darrers 20 anys

1.044
milions euros

De gener a setembre
de 2017

La licitació oficial d’obres a Catalunya
ha augmentat, de gener a setembre,
un 25% respecte el mateix període de
l’any anterior, assolint 1.044 milions
d’euros (834 milions el 2016), gràcies
sobretot a l’impuls de l’Administració
Local. Malgrat aquesta dada favorable,
la licitació és només 1/3 de la mitjana dels darrers 20 anys (3.750 euros
anuals constants a preus del 2016),
segons dades fetes públiques fa unes
setmanes per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya.
Després de la incipient recuperació del 2013 i 2014, el 2015 (1.148,8
milions d’euros) la licitació va patir un

retrocés del 34% i el 2016 (1.130,5 milions d’euros), del 2%, i una reculada
del 86% respecte el 2008 (8.064,7 milions d’euros).
Per administracions, l’Administració General de l’Estat (AGE) ha experimentat la disminució més significativa en la licitació, amb una caiguda
del 59% de gener a setembre respecte el mateix període de l’any anterior,
havent publicat anuncis de sol·licitud
d’ofertes per un import de 99 milions d’euros, incloent-hi organismes
amb ingressos d’explotació propis,
en gran part sufragats pel pagament
dels usuaris, com per exemple, AE-

L’Administració General de l’Estat (AGE) ha
experimentat la disminució més significativa en
la licitació, amb una caiguda del 59% de gener a
setembre respecte el mateix període de l’any anterior
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NA-ENAIRE, ADIF, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe
o Correus.
Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha augmentat un 61%, respecte
al mateix període de l’any anterior,
essent el total publicat de 327 milions
d’euros.
L’Administració Local ha augmentat el volum en un 58% i és el nivell
administratiu més actiu amb 618 milions d’euros licitats, més de la meitat
del total.
Pel que fa als serveis licitats que
són d’interès pels grups d’empreses
constructores, la licitació de gener a
setembre del 2017 ha retrocedit un
29% respecte al mateix període del
2016 (amb un total de 314 milions
d’euros), essent la caiguda més pronunciada la protagonitzada per l’Administració Local (-36%), seguida de
la Generalitat (-25%). Els serveis de
l’Administració General de l’Estat han
augmentat l’1%.

932 213 353

Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 Badalona

APRENDRE AVUI ÉS
CONSTRUIR DEMÀ
FORMACIÓN

cursosenconstruccion.com

LÍNEA
PREVENCIÓN

GESINPREC
gesinprec.com

lineaprevencion.com

EMPLEO

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

#yoinnovoenconstruccion

catalunya.fundacionlaboral.org

URBA N I SM E

Una nova rotonda posarà ordre al trànsit
a la plaça de Villarroel de Reus
La nova rotonda, dissenyada en col·laboració de la Guàrdia Urbana i Via Pública,
eliminarà l’actual distribució del trànsit per una única rotonda més senzilla, que
permetrà agilitzar la circulació viària

79.926
euros

És el pressupost
per la construcció
de la rotonda

L’Ajuntament de Reus construirà una
nova rotonda a la plaça de Villarroel,
amb l’objectiu d’ordenar i millorar la seguretat del trànsit de vehicles en aquesta zona de la ciutat. La nova rotonda,
dissenyada en col·laboració de la Guàrdia Urbana i la regidoria de Via Pública,
eliminarà l’actual distribució del trànsit
per una única rotonda més senzilla, que
permetrà agilitzar la circulació viària. La
plaça de Villarroel és un punt d’enllaç
entre la segona corona viària (les rieres)
i la tercera corona (les rondes).
La construcció de la rotonda té un
pressupost de 79.926,30 euros. L’Ajun-

tament ja ha aprovat el projecte i pròximament adjudicarà les obres, que
tenen una durada prevista d’execució
de dos mesos.
Les obres s’ha previst executar-les
en quatre fases, per tal de minimitzar
el seu impacte sobre la circulació a la
zona. La Guàrdia Urbana determinarà
l’ordre de les fases a seguir durant les
obres.
El projecte
El projecte preveu la construcció
d’una rotonda central per canalitzar
el trànsit procedent dels carrers de

La illa central està formada per dos semicercles de
7,50 m de radi, amb una separació entre centres de
22,65 m. Al voltant s’hi construiran dos carrils de
circulació de 3,10 m d’amplada mínima en els trams
rectes i de 4 m d’amplada a la zona corba
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Batan, Pere el Cerimoniós, Cambrils
i Riera d’Aragó. El trànsit procedent
del carrer d’Eduard Toda accedirà a
la plaça de Villarroel, incorporant-se
prèviament al carrer de Batan. Amb
aquesta solució se simplifiquen els
moviments dels vehicles i es guanya
en seguretat.
La illa central està formada per
dos semicercles de 7,50m de radi,
amb una separació entre centres de
22,65m. Al voltant d’aquesta illa central
es construiran dos carrils de circulació de 3,10m d’amplada mínima en els
trams rectes i de 4 m d’amplada a la
zona corba.
El projecte preveu la total retirada de la zona verda existent a la intersecció amb el carrer de Batan, a fi
de que el tràfic procedent del carrer
Batan pugui incorporar-se a la plaça
de Villarroel. El tràfic procedent del
carrer d’Eduard Toda s’incorporarà
al carrer del Batan donant prioritat a
aquest últim.

E CONO M I A

L’economia catalana creix un 0,9% entre
juliol i setembre
La construcció manté una dinàmica a l’alça i el tercer trimestre ha vist com la seva
activitat ha crescut un 6,8% gràcies al sector residencial de construcció d’habitatges
L’economia catalana manté un ‘’fort creixement’’ en el tercer
trimestre amb un augment intertrimestral de l’activitat del
0,9%, un punt més que l’increment registrat per al conjunt
de l’economia espanyola, i una taxa interanual que s’ha situat en el 3,5%, la taxa més alta registrada en l’últim any,
segons l’estimació que va avançar a primers de novembre
el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
i l’Idescat. La construcció manté una dinàmica a l’alça i el
tercer trimestre d’enguany ha vist com la seva activitat ha
crescut un 6,8% gràcies al sector residencial de construcció
d’habitatges.
El sector industrial ha estat un dels principals protagonistes d’aquesta bonança amb una taxa anual del 3,7%, vuit
dècimes per sobre de la registrada en el primer i el segon
trimestre d’aquest any (2,9%). El creixement intertrimestral
del segon trimestre va ser de l’1,1%, dues dècimes més que
l’augment anunciat per aquest tercer trimestre per l’indicador avançat. La taxa anual del PIB català entre el juliol i el
setembre se situa en el 3,5%, cinc dècimes més que la taxa
registrada en el segon trimestre.
L’indicador avançat del departament de la Vicepresidència i de l’Idescat destaca el bon comportament de l’activitat
industrial en el tercer trimestre. Les dades disponibles per
part del Govern indiquen que el PIB industrial en taxa interanual hauria augmentat en el tercer trimestre un 3,7% per
sobre dels dos trimestres anteriors quan va créixer el 2,9%
en cada un dels trimestres.
Els indicadors disponibles del sector serveis relacionats
tant amb el nivell d’activitat com d’ocupació laboral mostren

una dinàmica a l’alça. En termes de PIB, les estimacions
avançades per aquest tercer trimestre indiquen un augment interanual del 3,3%, una taxa 4 dècimes superiors a
la del trimestre anterior.
En relació amb l’activitat turística, el volum de turisme
estranger ha augmentat un 7,8% interanual en els nous
primers mesos de l’any i la despesa turística el 13,2% fins
a l’agost. Les pernoctacions també han crescut i ho han fet
per sobre d ela mitjana espanyola.Les exportacions segueixen a l’alça i en els primers vuit mesos de l’any han crescut
el 8,8% en valors corrents.

Les rebaixes de la Cambra
de Comerç d’Espanya
La Cambra de Comerç d’Espanya ha rebaixat fins al 2,4%
la seva previsió de creixement per a Espanya el 2018,
quatre dècimes menys dels seus pronòstics anteriors.
També ha disminuït en una dècima el pronòstic per al
2017, fins al 3%.En un comunicat, l’organisme presidit
per Josep Lluís Bonet argumenta aquesta rebaixa per
les pitjors perspectives del sector exterior, causada per
la desacceleració del creixement del comerç mundial i
una menor intensitat de la inversió, tant en béns d’equip
com en construcció.

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 sector de la construcció
és l’únic que genera
ocupació a l’octubre
La finalització del gruix dels contractes del sector
serveis per atendre la temporada turística eleva el
nombre de desocupats registrats en xifres que no
s’havien vist des de 2008
El Ministerio d’Economia del Govern
Estatal, en les seves dades del darrer
mes, confirma que a Catalunya tot els
sectors d’activitat han vist com el nombre d’aturats registrats s’incrementava
menys la construcció que l’ha reduït
de 147 persones. El sector serveis és
el que més ha incrementat la desocupació amb 12.561 persones més, seguit de l’agricultura amb 1.219 persones més i la indústria amb un lleuger
increment de 286 persones.
El nombre de persones a les llistes
del Servei d’Ocupació de Catalunya a
l’octubre es va situar en 415.071 aturats, cosa que suposa 14.698 persones
més que al setembre, un increment del
3,67%, segons les dades del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social. Aquest
augment de l’atur que s’ha registrat a
l’octubre és l’increment més alt que
s’ha vist en aquest mes des de l’any
2008. La forta pujada de l’atur al final
de la temporada d’estiu coincideix també amb una forta disminució de l’atur
en el mes de juny on la contractació
per la temporada d’estiu va registrar
la xifra més elevada de contractes en
qualsevol mes des de l’inici de la sèrie
al maig del 2005. Catalunya és la demarcació espanyola on més s’ha incrementat l’atur en aquest mes d’octubre.
Contràriament, en el mes de juny, Catalunya va liderar la caiguda més alta
de la desocupació de l’Estat, quan al
Principat es va registrar la xifra més
elevada de contractes mai vista a Catalunya en qualsevol mes des del 2005.
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En relació amb l’any passat, la desocupació ha caigut de 43.335 persones,
el 9,45% menys, i encadena 52 mesos
de caigudes, des del juliol del 2013.
Mentre que les llistes de l’atur registrat a l’octubre augmentaven a Catalunya de 14.698 persones, la llista
d’afiliats a la Seguretat Social a l’octubre s’incrementava de 1.702 persones
en relació amb setembre, el 0,05%
més. En relació amb l’últim any, els inscrits a la Seguretat Social pujaven de
119.638 persones, el 3,76% més, per
sobre de la mitjana de l’estat espanyol
que es va situar en el 3,46%.
Demarcació de Tarragona
A Tarragona, el nombre de persones
registrades a les llistes del SOC es va
situar en 50.452 persones, 2.902 aturats més que al setembre, el 6,10%
més. En relació amb l’octubre de l’any
passat, el nombre de desocupats ha
disminuït de 4.041 persones, el 7,42%
menys.

415.071
És el nombre de persones
a les llistes del Servei d’Ocupació
de Catalunya a l’octubre

URB A N I S M E

L’Incasòl ven a TQ Tecnol les darreres
parcel·les disponibles al polígon Mas de
les Ànimes de Reus
Amb la compra, ampliarà les instal·lacions actuals d’aquesta empresa
especialitzada en la producció i comercialització de productes tècnics
per al manteniment i la construcció

523.599
euros

És el preu de venta dels solars de
7.000 metres quadrats al polígon
Mas de les Ànimes

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha venut a una societat del grup TQ Tecnol
dues parcel·les al polígon Mas de les
Ànimes de Reus per ampliar les instal·lacions actuals de l’empresa. Amb
aquesta comercialització, l’Incasòl exhaureix les parcel·les disponibles en
aquest sector industrial.
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La companyia, amb 20 anys d’experiència, està especialitzada en oferir
solucions tècniques a empreses i professionals de la construcció i del manteniment industrial i urbà. El projecte,
les obres del qual finalitzaran el 2021,
comptarà amb una inversió aproximada d’uns 3 MEUR i crearà uns 50

nous llocs de treball. El sector afectat
correspon a la parcel·la 4 i a la part
restant de la parcel·la 1, que ja ocupa
actualment aquesta societat, del sector UA5.14 al carrer de Joan Fuster. Els
terrenys tenen una superfície total de
7.709.98 metres quadrats i un preu de
venda de 523.599,40 euros.

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp
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C ONST RUCCI Ó

Aleix Plana i Vasile Safta s’emporten el
concurs de paletes de les Fires de Sant
Narcís de Girona
La parella de Construccions Plana Hortoneda de Vila-seca va imposar-se per segon
any consecutiu a la competició on hi participaven 14 parelles de tot Catalunya
Construir una taula rústica. Aquest va ser l’encàrrec que tenien els participants del tradicional concurs de paletes que
es va celebrar el passat dissabte 28 d’octubre al matí en el
marc de les Fires de Sant Narcís, a la plaça Poeta Marquina
de Girona. En aquesta edició van apuntar-s’hi un total de
28 paletes agrupats en 14 parelles, dins de les quals també
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hi havia - fora de concurs- 6 nois i noies fent la figura en el
mateix recinte que els participants.
Les procedències van ser d’allò més diverses, amb professionals vinguts des de les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona. La parella que es va endur el primer premi,
valorat en 1.000 euros, van ser Aleix Plana i Vasile Safta de

l’empresa Plana Hortoneda SL de Vila-seca (Tarragonès),
que guanyava el concurs per segon any consecutiu. Amb
aquesta nova victòria, aquesta parella continua demostrant
a bona part dels concursos on participa de Catalunya i d’altres indrets de l’Estat que és una de les més professionals
que hi ha. De fet, a Girona, Plana i Safta sempre han obtingut bons resultats. Fa quatre anys van quedar tercers,
fa tres anys van assolir la segona posició i amb la victòria
d’enguany ja en porten dos de consecutives.
El segon premi, amb una suma de 800 euros, va ser per
a Josep Ribas Muntada i Josep Maria Vila Dilmé, de l’empresa Construccions Busquets SL de Vilobí d’Onyar.
Esteve Vilella Gafarot i Jordi Artau Pujolàs, de l’empresa
Freixas i Freixas SL de Cassà de la Selva, i Restauracions de
Monuments de Girona, respectivament, es van emportar el
tercer premi, de 500 euros.
Durant el mateix lliurament també es va fer entrega del
premi Esp AMSA, de 250 euros, que va recaure en Arcadi Boix
i Cristóbal Bautista de Consboix SLU, de Sant Feliu de Pallerols.
Enguany el concurs va arribar a la 19a edició organitzat per
la Unió d’Empresaris de la Construcció i amb la col·laboració
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes tècnics de Girona.
El jurat d’aquest concurs de paletes estava format pels
següents professionals del sector de l’arquitectura i la construcció: Josep Manel Lloret Sarrats, mestre d’obres; Josep Ma-

El jurat d’aquest concurs de paletes
que arribava a la 19a edició i que es va
celebrar a la plaça Poeta Marquina, en
ple centre de Girona, va fer construir
una taula rústica
ria Teixidor Pagès, mestre d’obres; Miquel Matas Noguera,
arquitecte tècnic; Cebrià Nierga Canals, arquitecte tècnic i
Joan Vilar López, arquitecte tècnic. Tots van destacar la rapidesa de l’obra, la interpretació del plànol, el plantejament de
la mateixa i la neteja i la cura que en tot moment van tenir
Aleix Plana i Vasile Safta en el moment de fer el treball.
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FORMA CI Ó

Els nous reptes i objectius de la Fundació
Laboral de la Construcció a Catalunya
La FLC vol reforçar el compromís amb les empreses i treballadors del sector,
mitjançant la professionalització de la construcció, el foment de la formació, la
seguretat i salut laboral i l’ocupació de qualitat

Lucía López Alé, nova gerent de la FLC

La Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya ha decidit apostar per nous reptes i objectius, que reforcin el
seu compromís amb les empreses i treballadors del sector,
mitjançant la professionalització del sector, el foment de la
formació, la seguretat i salut laboral i l’ocupació de qualitat.
Aquests nous horitzons de creixement han estat assumits amb la incorporació d’una nova gerent, Lucía López
Alé, i amb l’oferta de nous serveis, el foment de la col·laboració institucional amb altres entitats, ajuntaments, etc.,
donant suport a accions formatives emmarcades en plans

Una altra de les apostes de la FLC ha
estat l’homologació de l’entitat per a
poder impartir la formació necessària
que permeti l’obtenció de certificats
de professionalitat, basats en el
Catàleg Nacional de Qualificacions
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d’ocupació, així com noves homologacions en certificats de
professionalitat.
Des de la seva Seu i Centre de Formació a Badalona i
amb un altre Centre a Tarragona, la Fundació Laboral està
potenciant la seva oferta formativa a Catalunya, especialment en les àrees d’oficis, prevenció de riscos laborals i
maquinària. A títol d’exemple, cal destacar la recent homologació per a la incorporació de la formació oficial d’Operador de Grua Torre, al Centre de Badalona.
Certificats de professionalitat
Una altra de les apostes ha estat l’homologació de l’entitat
per a poder impartir la formació necessària que permeti
l’obtenció de certificats de professionalitat, basats en el Catàleg Nacional de Qualificacions.
La Fundació Laboral compta a Catalunya amb sis certificats de professionalitat de les famílies d’Edificació i Obra
Civil, així com el d’Auxiliar de Magatzem. Així mateix, està
en procés d’obtenir l’homologació de nous certificats de
professionalitat relatius a activitats com l’Electricitat, Neteja
d’espais i també certificats addicionals d’Edificació i obra civil
on, per exemple, s’inclouen mòduls formatius de Pintura.

També s’està dotant al Centre de Formació ubicat a Tarragona d’aquelles instal·lacions i equips per obtenir en breu
la homologació a certificats de professionalitat de Jardineria,
Neteja d’espais industrials, i Soldadura, entre d’altres.
En el que va d’any 2017, la Fundació ha iniciat a Catalunya una intensa tasca de col·laboració amb ajuntaments i
institucions, destacant la formació de més de 200 alumnes
de diversos grups pertanyents a plans d’ocupació de consistoris, per millorar la seva formació, amb una component
eminentment pràctica, en oficis com a paleta, electricista o
pintor, així com formació en maquinària i construcció sostenible. La majoria de les accions formatives formaven part
de mòduls de Certificats de Professionalitat.
En la línia de col·laboració amb altres institucions, també
cal subratllar els projectes duts a terme amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, a través dels quals s’ha desenvolupat un itinerari formatiu en BIM (Building Information
Modeling), per a professors d’ cicles Formatius d’Edificació i
Instal·lacions, a través d’una prova pilot en tres instituts.
En matèria de Seguretat i Salut, la Fundació compta amb
el portal Líneaprevencion.com, on els treballadors i pimes
del sector troben un servei gratuït d’assessorament, en matèria de seguretat i salut en la construcció, i que compta
amb guies on els usuaris poden trobar normativa, documentació tècnica en la matèria i consells preventius.

La FLC està en procés d’obtenir
l’homologació de certificats de
professionalitat relatius a activitats com
l’Electricitat, Neteja d’espais i certificats
addicionals d’Edificació i obra civil
Reptes per a 2018
Per al proper any, la Fundació Laboral de Catalunya té com
a projecte inaugurar dos Centres de Pràctiques Preventives
(CPP), en cadascun dels seus centres, on es puguin mostrar des d’una perspectiva pràctica els riscos reals que els
treballadors poden córrer en les obres i com prevenir-los,
equipats amb els elements principals de les obres, per treballar sobre riscos reals i aprendre a prevenir-los.
La Fundació ja compta amb 22 Centres de Pràctiques
Preventives (CPP), en els seus 46 centres de formació distribuïts per tot Espanya.
De la mateixa manera, la Fundació Laboral de la Construcció s’esforça cada dia per fomentar l’ocupabilitat de les
persones del sector, posant a la seva disposició eines i serveis que ajudin a millorar les xifres de inserció laboral.
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A CT UA LIT A T R E US

L’Ajuntament al·lega motius de
seguretat per la retirada dels pins
de la Plaça Catalunya
La decisió de tallar els pins ha provocat queixes d’alguns veïns de la zona perquè
volien que mantenir aquests pins que tenen uns 50 anys
En el marc dels treballs de la segona
fase de remodelació de la plaça de
Catalunya, i atenent a motius de seguretat, la Regidoria d’Urbanisme va proposar la substitució de l’arbrat existent
(pins pinyoners) per nou arbrat més
adequat al nou entorn urbà. La decisió
de tallar els pins ha provocat queixes
d’alguns veïns de la zona perquè volien
que mantenir aquests pins que tenen
uns 50 anys, tal i com preveia el projecte inicialment.
El darrer informe tècnic de valoració de l’arbrat actual, presentat pels
serveis municipals de Jardineria a la
reunió de la Comissió Informativa
de Serveis Territorials del passat 23
d’octubre (en què són present els diferents grups municipals), estableix
que existeix un risc en l’estabilitat

dels pins existents a causa de la situació en què es troba la seva base, ja
que les arrels són molt superficials i
extensives. En aquest sentit, tal i com
va recordar el regidor d’Urbanisme,
Marc Arza, l’anomenat “factor Diana”
(probabilitat de trencament i caiguda
d’una branca o d’un arbre amb afectació a béns o persones) és alt, de manera que s’ha estimat oportú prendre
la decisió de substituir els arbres per
nous exemplars d’altres espècies que
puguin ser més adequades a aquest
entorn urbà.
A més de l’estabilitat també s’ha valorat l’estat actual dels arbres i es considera, novament per motius de seguretat, substituir els arbres existents a
la plaça de Catalunya. Es tracta de dos
arbres d’entre 40 i 50 anys de l’espècie

Segons el regidor d’Urbanisme, l’anomenat “factor
Diana” (probabilitat de trencament i caiguda
d’una branca o d’un arbre amb afectació a béns o
persones) és alt, de manera que s’ha estimat oportú
prendre la decisió de substituir els arbres
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pi pinyoner (Pinus pinnea) que s’han
desenvolupat en un mitjà urbà, amb
tota la problemàtica que això comporta (manca d’aigua en profunditat,
manca d’oxigen a les arrels, sistemes
d’arrels envaint serveis i altres infraestructures, entre d’altres).
Cal tenir en compte que els treballs
que es realitzen actualment a la plaça
de Catalunya impliquen unes obres
de renovació de serveis, paviments i
altres intervencions que són imprescindibles i que afecten inevitablement
el ja molt superficial sistema d’arrels
d’aquests pins.
Al·legacions inicials
El projecte inicialment previst va rebre
el 2014 unes al·legacions que sol·licitaven el manteniment dels pins de
la plaça. Tot i que en el seu moment
es va considerar que podien preservar-se aquests arbres i es van admetre
aquestes al·legacions, una vegada iniciades les obres s’ha emès un informe
tècnic que obliga a talar els dos arbres
pels motius esmentats. D’aquesta manera, el criteri de seguretat preval sobre qualsevol actuació prèvia de l’administració.

LE GISLACI Ó

La nova llei hipotecària amplia el termini
d’impagament abans d’un desnonament
El text elimina les comissions de cancel·lació de les hipoteques de tipus variable a
partir del cinquè any i incentiva a passar als préstecs de tipus fix
El govern espanyol acaba d’aprovar el projecte de llei hipotecària que dona més marge d’impagament als propietaris
abans que es posi en marxa un procés de desnonament.
Mentre que fins ara es podia iniciar un procés d’execució
hipotecària a partir del tercer mes d’impagament, la nova
llei no ho autoritza fins a la novena mensualitat, durant la
primera meitat de vida del préstec, o a partir dels 12 mesos,
durant la segona meitat.
El text també elimina les comissions de cancel·lació de les
hipoteques de tipus variable a partir del cinquè any i incentiva passar d’un préstec de tipus variable a fix, amb l’eliminació
de les comissions de conversió a partir del tercer any.
El projecte de llei transposa una directiva de la Unió Europea que el govern espanyol havia d’aplicar des de fa més
d’un any. Segons el ministre Luís de Guindos, més enllà
d’aplicar les mesures dictades des de la UE, el text també
intenta incrementar la transparència formal i material del
contractes hipotecaris i beneficiar als deutors. En aquest

El ministre d’Economia va destacar la
voluntat del govern d’incentivar el pas
d’hipoteques de tipus variable a fix per
al conjunt d’estoc de préstecs que, va
dir de Guindos, són de tipus variable en
més del 90% dels casos.

Luís de Guindos, Ministre d’Economia

sentit, el ministre d’Economia va destacar la voluntat del
govern d’incentivar el pas d’hipoteques de tipus variable a
fix per al conjunt d’estoc de préstecs que, va dir de Guindos,
són de tipus variable en més del 90% dels casos.
A partir del tercer any, els contractants d’una hipoteca de
tipus variable no hauran de pagar comissions de conversió a
un préstec de tipus fix o, en cas de fer-ho en els primers tres
anys, serà d’un màxim del 0,25% del capital pendent d’amortitzar. També redueixen l’import de les despeses notarials i
de registre. Les reduccions s’apliquen a totes les hipoteques,
també les signades amb anterioritat a la llei, en canvi pel que
fa a les comissions de cancel·lació hipotecària només a les
pactades a posteriori. En el cas de la cancel·lació, s’eliminen
les comissions a partir dels cinc anys i es redueixen del 0,5
al 0,25% si es fa abans d’aquest termini.
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URBA N I SM E

Reus projecta la construcció de voreres
a l’avinguda de Tarragona
La solució plantejada ha de millorar l’accessibilitat per a vianants dels veïns
de la urbanització Mas Carpa fins al cap de futbol del Reddis, i d’aquí al centre
de la ciutat pels trams ja urbanitzats

L’obra té, segons el
projecte aprovat, un
termini d’execució
de 2 mesos i un
pressupost de contracta
de 44.007,94 euros
L’Ajuntament de Reus, a través de la
regidoria de Via Pública, projecta la
construcció de voreres a l’avinguda de
Tarragona, entre els accesos a les urbanitzacions de Mas Abelló i de Mas Carpa. La solució plantejada ha de millorar
l’accessibilitat per a vianants dels veïns
de la urbanització Mas Carpa fins al cap
de futbol del Reddis, i d’aquí al centre
de la ciutat pels trams ja urbanitzats.
Es construiran voreres noves al
llarg d’un traçat, definit actualment per
un camí de terra. Les noves voreres
tindran una amplada de 2 metres, i es
construiran amb una vorada prefabricada de formigó i aglomerat asfàltic.

L’obra té, segons el projecte aprovat, un termini d’execució de 2 mesos i un pressupost de contracta de
44.007,94 euros.
El projecte contribueix a la millora
de l’avinguda de Tarragona, i s’afegeix
a les millores executades per la regidoria de Via Pública en els darrers anys,
amb l’enjardinament de la mitjanera de
l’avinguda, en el tram entre la rotonda
de l’aeroport i l’entrada al Mas Abelló.
Noves voreres a l’avinguda de Mairià Fortuny
La memòria valorada del projecte de
noves voreres s’ha publicat aquest di-

Les noves voreres tindran una amplada de
2 metres, i es construiran amb una vorada
prefabricada de formigó i aglomerat asfàltic.
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mecres, 15 de novembre als diaris oficials de la Generalitat de Catalunya i de
la Diputació de Tarragona. En el mateix
anunci també s’informa de l’aprovació
de les memòries valorades de l’ampliació de les voreres a les cruïlles de l’avinguda de Marià Fortuny amb els carrers
de Ventura Gassol i de Dom Bosco.
Les obres preveuen la consolidació
de les voreres, realitzades provisionalment amb pilones, i es completarà amb
la modificació dels semàfors d’aquestes
cruïlles. Les obres, es defineixen en dos
pojectes: les voreres, amb un termini
d’execució de 2 mesos i un pressupost
de contracta de 69.959,27 euros; i els
semàfors, amb un termini d’1 mes i un
pressupost de 10.239,01 euros.
Amb aquestes actuacions es completa la reordenació del trànsit arran de
la construcció de la nova rotonda construïda entre l’avinguda de Marià Fortuny
i el carrer de Ventura i Gassol.

INVEST IG A CI Ó

El Barcelona Drone Center preveu
duplicar el nombre d’usuaris amb
la construcció de tres nous mòduls
La nova expansió a la localitat de Moià, que s’inaugurarà durant la primavera del
2018, permetrà allotjar les start-ups incubades per l’Agència Espacial Europea

Amb seu a la localitat de Moià, el Barcelona Drone Center,
és un dels únics centres del món on es poden fer proves
per a drons de tipus civil, també és una escola de formació sobre vehicles aeris no tripulats i la seu de Catuav, una
empresa puntera al món especialitzada en proveir serveis
amb drons, alguns dels quals s’utilitzen en el sector de la
construcció.
Ara, aquest centre ha decidit fer un pas més enllà i ha iniciat la construcció de tres nous mòduls per incrementar la
capacitat de les seves instal·lacions i donar resposta a les
demandes d’un mercat creixent. Així, amb aquesta nova
inversió, el centre duplicarà la seva superfície útil amb l’objecte de doblar la capacitat d’acollir empreses i centres de
recerca. La nova expansió permetrà, entre d’altres coses,
allotjar les start-ups incubades per l’Agència Espacial Europea, que faran ús del centre al llarg del 2018 i 2019, multiplicar les activitats de formació i organitzar més seminaris
internacionals. Està previst inaugurar l’ampliació durant la
primavera del 2018.
Els tres nous mòduls es construeixen seguint la línia de l’edifici bioclimàtic i d’arquitectura avantguardista. Així doncs,

També és una escola de formació
sobre vehicles aeris no tripulats i la
seu de Catuav, una empresa puntera al
món especialitzada en proveir serveis
amb drons, alguns dels quals s’utilitzen
en el sector de la construcció.
s’alimentaran exclusivament d’energia solar i eòlica, emetran
zero emissions i estaran totalment integrats al paisatge. Fins
ara, el BCN Drone Center ha rebut més d’un miler de visitants
de 65 països diferents.
El BCN Drone Center és una de les 10 instal·lacions d’aquest
tipus arreu del món. Aquestes instal·lacions ofereixen una molt
bona climatologia pel vol de drons: absència de fortes ventades, boires i pluja... A més a més, la proximitat amb Barcelona
facilita els desplaçaments pels clients internacionals.

Des de juliol de 2017, aquest centre
està homologat com a Agencia de
col·locació, col·laborant amb altres
entitats de caràcter públic i privat en la
millora de l’ocupabilitat de les persones
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INFRAEST RUCTUR E S

Aigües de Reus renova les xarxes de
sanejament i abastament a la ciutat
Les obres als barris Immaculada i dels Poetes no suposen cap despesa
econòmica per als veïns i estan finançades íntegrament per Aigües de Reus

210.000
euros

És el pressupost que inverteix
aigües de Reus en el sanejament de
la xarxa en els propers 2 mesos

Aigües de Reus, divisió de l’empresa
Reus Serveis Municipals SA, ha iniciat
la darrera setmana de novembre les
obres de renovació de la xarxa d’abastament i sanejament en diversos del
barris Immaculada i dels Poetes. En
tots dos casos, les obres no suposen cap despesa econòmica per als
veïns i estan finançades íntegrament
per Aigües de Reus. Aquests treballs
es duen a terme, paral·lelament, als
ja iniciats recentment als barris de la
Pastoreta, Horts de Miró i la Palma.
D’una banda, es duran a terme
les obres de renovació de la xarxa de
sanejament al carrer d’Àngel Guimerà (entre el carrer de Campoamor i
l’avinguda dels Països catalans), al barri

dels Poetes. Els treballs consistiran en
la substitució de l’antic tub de formigó,
amb la idea de millorar el seu comportament estructural i hidràulic.
En conjunt, s’hi instal·laran 123
metres linials d’una nova canalització
de PVC, se substituiran quatre pous
de registre i vint escomeses d’agües
residuals. Les obres duraran un mes,
aproximadament, i compten amb un
pressupost de 87.107,87 euros.
El segon dels projectes que s’inicia és el de la renovació de la xarxa
d’abastament i sanejament dels carrers de Germanor i d’Unió, al barri
Immaculada. En aquest cas, es tracta
de substituir l’antiga xarxa de fibrociment (en el cas de l’abastament

L’adjudicatari de les
obres del carrer
Angel Guimerà al
barri dels poetes es
AGROVIAL
i les del carrer
Germanor al Barri
Immaculada es ACSA.

d’aigua) i de formigó (en el cas del
sanejament).
Pel que fa a la xarxa abastament,
s’instal·laran 192 metres linials de nova
canalització, i es canviaran 17 escomeses. Pel que fa a la xarxa de sanejament, es construiran 165 metres linials
d’una nova canalització de PVC, cinc
nous pous i se substituiran 17 escomeses existents. Es tracta d’una millora de les condicions del servei ofert a
tots els usuaris de la zona. Els treballs
tenen una durada estimada d’un mes
i un pressupost de 131.589,87 euros.
L’adjudicatari de les obres del carrer
Angel Guimerà al barri dels poetes es
AGROVIAL i las del carrer Germanor al
Barri Immaculada es ACSA.

Fina Casals Mas
Vídua d’Eladi Vallduví, que fou membre de la Junta del Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
Morí cristianament a Reus el 17 d’ctubre, als 91 anys.
El Gremi de la Construcció expressa el condol per aquesta pèrdua als seus familiars.
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COME R Ç

Reus consolida la campanya de Nadal
amb el comerç i els espectacles de carrer
S’han programat 6 espectacles de gran qualitat que combinaran arts escèniques
com el teatre, la dansa, el circ i la música al Mercadal i a la plaça de Prim

Reus va engegar el divendres 24 de novembre, i fins al 7 de
gener, una nova campanya de Nadal, amb el lema «Reus és
Nadal. Temps d’espectacle!». La campanya presenta enguany
un programa ple d’activitats, espectacles d’animació al carrer i
atraccions a l’aire lliure, amb l’objectiu de crear una ambientació
nadalenca, i contribuir a consolidar el posicionament de Reus
com a centre comercial i cultural de referència, amb un impacte

La programació també es compartirà
a través de les xarxes socials, a
l’agenda de reus.cat i a l’App Reus
City. Com a novetat, s’editaran 5.000
calendaris d’advent

més enllà de les festes de Nadal. La campanya està ideada per
l’Ajuntament i impulsada amb la col·laboració de les entitats comercials i el patrocini de dues empreses de la ciutat.
La ciutat es tematitza i presenta diferents espais on s’hi desenvolupen activitats especials. Destaquen els espectacles de
format més gran, que converteixen el centre de la ciutat en un
gran escenari a l’aire lliure, seguint la tradició cultural i de festivals de la ciutat. De nou la pista de gel a la Plaça de la Llibertat
és un altre dels atractius, com ha succeït en altres ocasions. La
campanya vincula cultura, comerç i tradicions amb la Capitalitat
de la Cultura Catalana.
Es farà una important difusió i una de les eines destacades
de promoció serà l’agenda dels actes. La programació també
es compartirà a través de les xarxes socials, a l’agenda de reus.
cat i a l’App Reus City. D’altra banda, i com a novetat, s’editaran
5.000 calendaris d’advent que permetran descobrir dia a dia les
principals activitats de la campanya de Nadal.
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SOLIDARI TA T

Cinquena edició del dinar solidari
Dinadal, que tindrà lloc a la Palma
La recaptació d’aquesta iniciativa solidària es destina entitats que treballen
amb persones en risc d’exclusió
El dissabte 2 de desembre, a partir de les 13.30 h, es portarà
a terme a la Palma la cinquena edició del dinar solidari “DiNadal”, organitzat per l’Agrupació d’Associacions de Setmana
Santa de Reus. Aquesta iniciativa, la recaptació de la qual es
destina entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió, té el suport de la Regidoria de Benestar Social, a través
del Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) de l’Ajuntament de Reus,
i de diferents empreses i particulars de la ciutat.
Es pot adquirir el tiquet i assistir al dinar (10 euros adults
i 5 euros infants) i també col·laborar fent una aportació de
fila zero. Els tiquets es poden adquirir a les dependències
de Càritas Interparroquial de Reus, a les diferents associacions de Setmana Santa, a les parròquies de la ciutat i als
establiments col·laboradors. L’import recollit es destinarà
íntegre a la Societat de Sant Vicenç de Paül – Conferència
de Reus i a Càritas Interparroquial de Reus.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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L’OTE centralitza els tràmits municipals
d’Activitats i incorpora la cita prèvia
L’objectiu marcat passa per arribar a les 50 cites prèvies cada setmana, això es
tradueix en una capacitat anual de 2.600 entrades a l’any
Els tràmits municipals relacionats amb Activitats i Medi Ambient es gestionen a partir d’aquest mes de novembre des
de l’Oficina Tècnica Empresarial, l’oficina d’atenció al públic
ubicada a l’equipament municipal del Mercat Central, on hi
ha les seus de les regidories d’Urbanisme, Medi Ambient i
Via Pública.
A més a més, a partir d’ara, tots aquests tràmits que es
fan des de l’Oficina Tècnica Empresarial s’agiliten amb la
implantació del servei de cita prèvia per millorar l’atenció
i evitar esperes als ciutadans. Així, per realitzar qualsevol
dels tràmits es podrà sol·licitar el servei de cita prèvia a la
seu electrònica del portal web municipal www.reus.cat o bé
a través dels telèfons 010 i 977 010 010.
Descongestió de l’OAC
Amb la centralització de tots els tràmits relacionats amb les
llicències d’Activitats i Medi Ambient a l’edifici del Mercat,
també es busca descongestionar l’OAC, l’Oficina d’Atenció
Ciutadana ubicada al Palau Municipal, a la plaça del Mercadal. De tota manera, els usuaris podran adreçar-se també
a l’OAC per atesos tot i que es recomana l’ús del servei de
cita prèvia per a totes els tràmits relacionats amb Activitats.
L’horari d’atenció serà de 9:00 a 14:00 h de dilluns a
divendres i s’estableix per la cita prèvia un temps predeterminat de mitja hora. Segons el regidor de Medi Ambient i
Ocupació, Daniel Rubio, «la incorporació del servei de cita
prèvia és un salt qualitatiu en l’atenció ciutadana. L’objectiu
que ens hem marcat passa per arribar a les 50 cites prèvies
cada setmana, això es tradueix en una capacitat anual de
2.600 entrades a l’any, una xifra que ha de poder absorbir la
demanda actual: aquest 2017, només fins al mes de setembre, el servei d’activitats ha iniciat més de 1.400 actuacions
administratives.»

Amb aquest pas, la llista de tràmits municipals que es
poden sol·licitar a través del servei de cita prèvia s’amplia
amb prop d’una vintena més, tots de l’àmbit d’Activitats.
Llista de tràmits nous inclosos al servei:
Baixa d’activitat, classificació d’activitat, comunicació prèvia
de les activitats amb incidència, comunicació prèvia per
a espectacles públic i activitats recreatives, comunicació
prèvia per a activitats econòmiques de baix risc, comunicació prèvia per a obertura i ús de centres de culte, control
posterior d’activitat, declaració responsable de les activitats
sense incidència, declaració responsable per a activitats
econòmiques innòcues, informe de prevenció d’incendis
per a activitats en règim de comunicació prèvia, informe
urbanístic, llicència ambiental, llicència municipal d’activitats
d’espectacles públics i activitats recreatives, llicència per a
la utilització del recinte Parc de la Festa, llicència municipal
d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari i llicència municipal per activitat de càracter no
permanent desmuntable (un circ, per exemple).

Amb aquest pas, la llista de tràmits
municipals que es poden sol·licitar
a través del servei de cita prèvia
s’amplia amb prop d’una vintena més,
tots de l’àmbit d’Activitats.
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GAST RON OM I A

La Ganxet Pintxo tanca l’edició de tardor
complint amb les expectatives inicials
El premis del públic han estat per Bella Italia Da Gino, L’Estel i Às de Copes
La Ganxet Pintxo de Tardor va tancar l’edició amb la confirmació d’haver viscut una edició extraordinària atenent
les circumstàncies conjunturals que viu la ciutat i el país
-amb l’afectació que aquesta situació té en el sector de la
restauració en particular, i en el consum en general- i també
per les continues inclemències meteorològiques, que han
afectat el normal discórrer de la ruta.
Però malgrat aquests condicionants la Ganxet Pintxo
ha tornat a demostrar la seva enorme capacitat d’atracció,
servint, als establiments participants, per confortar els seus
negocis en una tardor certament ingrata pel que fa a la
dinàmica comercial.
Pel que fa als premis de l’edició de tardor, la DOP Siurana ha atorgat el reconeixement, per la millor tapa cuinada
amb el seu oli, al Cafè Teatre i Estrella Damm, també per la
que millor marida amb la cervesa, ho ha fet al restaurant
Color d’olor de poma.
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Tàstum Hamburgueseria ha aconseguit el premi de la
Ganxet Llengua que entrega el CNL i els premis populars,
amb més de 6.000 vots, han estat per Bella Italia Da Gino,
L’Estel i Às de Copes, de la del nucli antic. En aquesta edició
el jurat professional ha premiat els establiments Tapes i
Tapes, Casa Coder i Flaps Cafè per les seves creacions.

Bon Nadal
i Pròsper Any 2018
El Gremi de la Construcció del Baix Camp,
com cada any, vol desitjar a tots els agremiats,
empreses col·laboradores, anunciants de La Façana,
institucions, col·laboradors, amics i amigues
un Bon Nadal i un pròsper Any 2018.

Nit de Nadal
La gent reposa
colgada al llit.
El llop no gosa
moure brogit.
D’un vell estable
mal ajustat
la llum eixia.
Fuig el diable.
La nit és dia.
Jesús és nat.
El bou recula
poquet a poc.
“Decanta’t, mula,
per fer-li lloc”.

Oh meravella!
Penja una estrella
de l’embigat.
Les profecies
són aquests dies.
Jesús és nat.
La neu afina
xòrrecs avall.
Canten el gall
i la gallina.
Els àngels broden
el cel d’estrelles.
Els pastors roden
amb vestits nous
perdent els bous
i les esquelles.

Guerau de Liost
(Olot, 1878 – Barcelona, 1933)
Pseudònim literari de Jaume Bofill i Mates. Poeta,
polític destacat del catalanisme conservador. Com a
poeta fa una obra demarcats arrels ruralistes. Seguidor
de les teories lingüístiques de Pompeu Fabra, amb
el seu amic Josep Carner, Liost va ser un europeista
convençut, molt atent a les novetats culturals i
polítiques que arribaven de l’altre costat dels Pirineus.
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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

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
La Façana
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