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ACTUALITAT

Puja el preu dels habitatges
de nova construcció
ACTUALITAT

L’assemblea del Gremi aprova
el pressupost pel 2018 per unanimitat
La voluntat de la junta directiva de l’entitat és continuar treballant
en benefici dels agremiats

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

Les previsions pel 2018
a la construcció
El fort creixement de l’economia catalana durant els darrers quatre anys (un 3,4 % el 2017), dins
un context internacional molt positiu, proporcionen un entorn favorable pel desenvolupament del
sector de la construcció, segons diversos indicadors. D’acord amb Euroconstruct per a Espanya,
es preveu que la construcció per edificació residencial augmenti un 5%, la no residencial un 2,1%,
i l’obra civil un 3,6%. El total de la producció en construcció s’incrementaria en un 3,8% el 2018.
La relativa bona dinàmica dels principals indicadors de la construcció fan preveure que a
Catalunya el 2018 es mantinguin les expectatives per a la construcció privada, sobretot de l’edificació residencial, partint, però, de xifres absolutes modestes. Pel que fa a l’obra pública, es
preveu un increment de la licitació de l’administració local degut a la celebració de les eleccions
del 2019, una situació de caràcter conjuntural que convida a pensar que un cop passat “l’efecte
eleccions” la licitació baixarà.
Quant a la licitació estatal i autonòmica, la manca d’aprovació dels pressupostos dificulta la
possibilitat de reactivar la capacitat inversora, ja de per si baixa a causa dels plans de consolidació fiscal de l’economia espanyola. Ara cal esperar que la situació política es normalitzi perquè
les bones previsions puguin ser una realitat en els propers mesos i la tendència a l’alça continuï
en els propers anys.

La Junta del Gremi de la
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A CT UA LIT A T S E CTOR

El preu de venda dels habitatges
de nova construcció puja a
Tarragona un 5’4% el 2017
L’estudi de l’Associació de Promotors de
Catalunya confirma la tendencia a l’alça dels
preus de la vivenda nova al sud de Catalunya, un
increment menor al de Girona o Barcelona
L’Associació de Promotors de Catalunya
(APCE) ha elaborat un cens que analitza
amb claredat l’oferta d’habitatges de nova
construcció a Catalunya de l’any 2017, un
cens que ha inclòs els 948 municipis de
Catalunya, en els quals s’han inventariat
1.286 promocions d’obra nova amb un
total de 5.844 habitatges a la venda.
L’estudi afirma que dels 948 municipis,
388 tenen promocions actives. Aquest

40,9% de municipis amb promocions actives són els que incorporen el 92,0% del total de la població a Catalunya (6.880.231)
amb una ràtio de 1.279 habitants, per habitatge en oferta. Les dades de població
indiquen per tant un desequilibri territorial en l’oferta existent. Més concretament,
mentre en els 23 municipis de més de
50.000 habitants s’hi localitzen en tots
ells promocions, aquesta presència es va

A les comarques de Tarragona, durant el 2017
s’han localitzat el 14,6% de les promocions (21,1%
dels habitatges). Aquestes comarques obtenen
la tercera mitjana més alta de preu de l’habitatge
(122.958€), i de preu per metre quadrat de superfície
útil (1.661€).
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reduint, en paral·lel al nombre d’habitants,
arribant al 8,4% en els 332 municipis de
menys de 500 habitants.
A les comarques de Tarragona, durant el 2017 s’han localitzat el 14,6% de
les promocions (21,1% dels habitatges).
Aquestes comarques obtenen la tercera
mitjana més alta de preu de l’habitatge
(122.958€), i de preu per metre quadrat
de superfície útil (1.661€), en canvi, obté
la mitjana de superfície d’habitatges
més baixa (74,6 m²). Les comarques
del Tarragonès (1.860€ per m² útil) i del
Baix Camp (1.818€ per m² útil) són les
que pressionen la mitjana cap a l’alça i
la Ribera d’Ebre (1.047€ per m² útil) i la
Conca de Barberà (1.114€ per m² útil) les
que pressionen la mitjana a la baixa. El
número de promocions en oferta era de
188 amb 1.232 habitatges. El percentatge d’habitatges a la venda era del 33,5%
d’un total de 3.675 ofertats. En núme-

A la ciutat de Reus el número d’habitatges a la venda
l’any passat era de 23, tots ells situats en edificis
plurifamiliars mentre que a Tarragona aquesta xifra
pujava fins els 41 habitatges
ros globals, els preus a les comarques
de Tarragona dels habitatges nous han
pujat un 5’4% aquest passat 2017, una
xifra molt menor als preus de l’habitatge
nou a Barcelona i Girona que, segons els
Promotors, és de 18% i 87%, respectivament. En el cas de Girona, per la forma
pressió del sector turístic en algunes zones exclusives.
Comparatiu respecte el 2016
A les comarques de la província, la
superfície mitjana augmenta un 3,7%
respecte al 2016, el preu mitjà de l’habitatge ho fa en un 5,4% i el preu per m2
de superfície útil en un 1,1%. Val a dir,
que la diversitat d’habitatges ofertats al
2017 són en alguns casos totalment diferents a la mostra d’un any precedent,
amb el que la comparativa tant de la
superfície com del preu no és sobre el
mateix habitatge ni la mateixa tipologia,
fet que provoca a vegades una variació
excessiva.
Així per exemple, al municipi de Salou al 2017 es va trobar una oferta més
extensa d’habitatges mentre que al 2016
únicament es van trobar 2 habitatges. Per
això, caldrà analitzar més al detall l’ofer-

ta tant de l’habitatge unifamiliar com del
plurifamiliar.
Per comarques, destaca per una disminució de la superfície més pronunciada la comarca del Priorat (-15,8%) mentre
que el Baix Ebre, el Tarragonès i el Baix
Camp són les úniques que incrementen. El preu de l’habitatge augmenta a la
majoria de les comarques, treient les comarques del Baix Penedès, el Priorat, l’Alt
Camp i Terra Alta. El preu per m² de superfície útil incrementa per sobre del 10% a
la Conca de Barberà (+10,9%) i únicament
mostra una disminució el Baix Penedès
(-13,7%) i el Baix Ebre (-1,0%).

1.286
Promocions d’obra nova s’han
inventariat a tot Catalunya
amb un total de 5.844 habitatges
a la venda

Tarragona i Reus
A la ciutat de Tarragona el número d’habitatges a la venda era de 41, 38 situats
en edificis plurifamiliars i 3 habitatges
unifamiliars. Del total d’habitatges a les
promocions (14 promocions i 547 habitatges) el 7,5% restaven a la venda (41).
A la ciutat de Reus el número d’habitatges a la venda era de 23, tots ells situats
en edificis plurifamiliars. Del total d’habitatges a les promocions (7 promocions
i 198 habitatges) el 11,6% restaven a la
venda (23).

Oferta d’habitatges de nova construcció

La Façana

5

6

La Façana

AC T UALIT AT G R E M I

L’assemblea del Gremi aprova el pressupost
pel 2018 per unanimitat
El president Gregori Salvat va manifestar que per l’actual exercici la voluntat de la
junta directiva de l’entitat és continuar treballant en benefici dels agremiats
L’assemblea anual ordinària del Gremi de la Construcció del
Baix Camp va aprovar de forma unànime aquest 19 de març
els comptes de l’exercici anterior. De cara a l’actual exercici,
el tresorer del Gremi, Joaquim Fabra, va presentar un pressupost continuista respecte els anteriors exercicis. El pressupost
pel 2018 serà de 81.100 euros amb una previsió de tancament
a finals d’any de 700 euros positius. Aquestes dades s’aconsegueixen mantenint els associats actuals del Gremi i també
treballant la formació que ofereix el Gremi als associats i als
seus treballadors.
Per la seva part, el president del Gremi de la Construcció,
Gregori Salvat, va fer un balanç de la situació econòmica del
sector. Salvat considera que l’economia ha millorat en els darrers
mesos i aquesta millora s’ha traslladat també a les empreses,
però ara caldrà confirmar si “aquesta millora és un fet puntual
o és una tendència que es consolida”. De cara al futur, Salvat
va explicar que la voluntat del Gremi és dotar a les empreses i
professionals del sector de més serveis a través d’una sèrie de
convenis que l’entitat té previst de signar en les properes setmanes amb diverses empreses i també amb d’altres col·lectius. Així

La junta directiva del Gremi, durant l’assemblea.

mateix, va anunciar que amb el suport de la Fundació Laboral de
la Construcció es mantindrà l’oferta formativa a les instal·lacions
de propi gremi o a les que la Foconta té a Tarragona.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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HABIT ATG E

Confiança en la millora de l’economia catalana
pels propers mesos
Un 63% dels economistes del país coincideixen amb vincular la pujada del salari
mínim a la marxa del PIB i de l’ocupació en els propers anys

L’economia catalana millorarà en els propers mesos, segons
l’opinió de 982 economistes del país (el 12,7% del total) recollida
a l’Enquesta d’Hivern 2018 del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC). Un 47,2% dels enquestats opina que en el primer
quadrimestre del 2018 no hi haurà millora visible, mentre que
un 31,9% apunta que sí n’hi haurà. Un 19,2% anticipa que empitjorarà i un 1,7% no té opinió. Per tant, afirmen els responsables

Sobre el risc d’una nova bombolla
immobiliària, el 52% dels col·legiats
creu que n’hi ha en el procés de
recuperació en el que està immers el
sector de la construcció, mentre que
un 45,1% opina que no n’hi ha. Un 2,9%
no té opinió.
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de l’estudi, tot i que les perspectives dels
col·legiats mostren el manteniment de la
situació actual durant els primers mesos
de l’any, “es palesa” un creixement “lleuger” en l’optimisme i una contracció en
les expectatives negatives en comparació
amb la situació present. Els que esperen
una millora “són 1,7 vegades superior” als
que anticipen un empitjorament, fet que
inverteix l’opinió actual sobre la situació
econòmica (la proporció de pessimistes
és 1,2 vegades més elevada que la d’optimistes).
L’Enquesta de Situació Econòmica del
CEC també conclou que un 35,5% dels
economistes apunta que la situació actual de l’economia catalana és pitjor que la de fa un any, un 33,2%
esmenta que és la mateixa i un 30,9% indica que és millor. Un
0,4% no té opinió.
Els problemes de l’economia
Pel que fa als problemes de l’economia catalana, l’enquesta
determina que la situació política i el dèficit fiscal de Catalunya
amb l’Estat segueixen sent els problemes més importants. Un
67,6% dels enquestats situen el primer tema com a problema
més important, mentre que un 55,4% opten pel segon. Els segueixen en importància la manca de reformes estructurals (38%),
les deficiències d’infraestructures i comunicacions (37,7%) i l’atur
(34,1%). Sobre el risc d’una nova bombolla immobiliària, el 52%
dels col·legiats creu que n’hi ha en el procés de recuperació en el
que està immers el sector de la construcció, mentre que un 45,1%
opina que no n’hi ha. Un 2,9% no té opinió. Finalment, un altre
dels aspectes que ha tingut en compte l’enquesta té a veure amb
el salari mínim. Tres de cada cinc col·legiats, el 63%, opina que
l’augment d’aquest sou s’ha de vincular a la marxa de l’economia
i de l’ocupació, davant d’un 29,1% que hi està en contra.

T E RRITOR I

Les estadístiques confirmen que l’economia
catalana va créixer un 3,4% durant el 2017
La indústria i la construcció van liderar el creixement econòmic del 2017
El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va assolir el 2017 els 234.651 milions
d’euros, el que representa un creixement
del 3,5% en relació a l’ant anterior, segons
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que d’aquesta manera confirma les
estimacions que el mateix organisme i
el Departament d’Economia del passat
7 de febrer. Aquest augment de l’activitat consolida un creixement superior del
3% durant tres anys consecutius, un fet
que no es produïa des de fa una dècada.
L’increment anual de l’economia catalana
és tres dècimes superior a la mitjana espanyola (3,1%) i un punt per sobre de la
mitjana europea (2,4%). D’altra banda, les
exportacions ja suposen el 39% del PIB,
fins als 92.345 milions d’euros i nou punts
més que el PIB del 2010.
Per sectors, el de la indústria i la construcció van liderar el creixement econòmic del 2017 van liderar el creixement

econòmic del 2017, amb un 4,9% (46.170
milions d’euros) i 4,7% (10.422 milions
d’euros), respectivament. El sector serveis ha generat 156.489 milions d’euros
i l’activitat ha augmentat un 2,9%, dues
dècimes menys que el 2016, mentre que
les branques agràries van caure un 3,1%.
L’evolució trimestral mostra que el
creixement interanual del PIB ha anat augmentant moderadament al llarg de l’any,
des del 3,3% interanual al primer trimestre
fins al 3,5% al quart trimestre. La variació
intertrimestral al quart trimestre ha estat
del 0,8%, una dècima inferior als trimestres precedents.
D’altra banda la demana interna mostra un creixement del 3,1%, que s’explica
per l’augment de tots els components, especialment per l’evolució de la formació
bruta de capital, que manté un creixement
notable del 5,6%, gràcies a l’augment de
la inversió en béns d’equipament (5,4%)

10.422
Milions d’euros ha generat
el sector de la construcció
a Catalunya el 2017

com a l’avenç de la construcció (5,1%). El
consum de les llars es va incrementar un
2,4%, en la línia del 2016, així com el de les
administracions públiques, que en aquest
cas puja un punt respecte l’any anterior.

Especial sector pintura, reformes
i construcció

La Façana
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HIPOT EQUE S

Pugen les hipoteques a Tarragona durant el 2017
però baixa el preu de cada transacció
Els préstecs per adquirir un pis cauen al desembre a Catalunya un 29% en relació
amb al novembre, el retrocés més gran de tot l’Estat

87.134 €
És la mitjana de preu per contracte
hipotecari a Tarragona al desembre,
el 5,46% menys que al desembre
del 2016

El nombre de contractes hipotecaris per
adquirir un habitatge a Catalunya l’any
2017 es va situar en 49.918 contractes,
cosa que va suposar un increment del
8,3% en relació amb el 2016, segons les
dades publicades per l’institut d’estadística espanyol. En aquest resultat positiu
s’arriba després d’un mes desembre on
el nombre d’hipoteques es va situar en
2.977 contractes, una disminució del
28,81% en relació amb el mes de novembre, un 5,25% menys que al desembre del
2016, i la xifra més baixa d’hipoteques
constituïdes en un mes de desembre des
de l’any 2014. Catalunya és el territori de
l’Estat on la disminució d’hipoteques al
desembre en relació amb al novembre ha
estat la més intensa, amb el 28,8% de caiguda. Tot i això, només en tres autonomies s’ha registrat un increment (Canàries,
Extremadura i Castella-La Manxa.
La caiguda d’hipoteques sobre habitatges registrada al desembre a Catalunya, un 28,81% menys que al novembre,
ha fet que el quart trimestre hagi estat el
pitjor de tot l’exercici del 2017 i hagi aturat
la tendència a l’alça de constitució d’hipoteques.
Les dades de Tarragona
El nombre de contractes hipotecaris sobre habitatges signats a la demarcació
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de Tarragona es va situar al desembre
en 461 contractes, el 3,6% més que al novembre i el 30,97% més que al desembre
del 2016. La mitjana de preu per contracte
hipotecari a Tarragona al desembre es va
situar en 87.134 euros, el 5,46% menys
que al desembre del 2016. En el conjunt
de l’any 2017, a Tarragona es van signar
5.100 contractes hipotecaris, el 3,45%
més que el 2016. La mitjana de preu
En el primer trimestre del 2017 el
nombre d’hipoteques sobre habitatges
es va situar en 12.723 contractes, 12.714
el segon i 13.324 el tercer. En el quart trimestre el nombre d’hipoteques va baixar
fins a les 11.157 contractes. Tot i ser el
pitjor trimestre del 2017, el quart trimestre
va augmentar el nombre d’hipoteques en
un 7,91% en relació amb el mateix període
de l’any passat.
La mitjana de preu per contracte
hipotecari es va situar a Catalunya en
138.097 euros, amb un increment del
9,11% en relació amb el preu per hipoteca del 2016.
Catalunya
En el conjunt de les demarcacions catalanes, el comportament que s’ha registrat
ha estat desigual. D’una banda, Barcelona
i Tarragona registren creixements anuals
del nombre d’hipoteques sobre habitat-

Catalunya és el
territori de l’Estat on la
disminució d’hipoteques
al desembre en relació
amb al novembre ha
estat més intensa,
amb el 28,8%
de caiguda.
ges, mentre que Girona i Lleida retrocedeixen.
El descens de Girona i Lleida, però, no
sembla que registri en el quart trimestre
de l’any per un possible efecte de la crisi política catalana. La sèrie de l’Institut
Nacional d’Estadística indica que en el
primer semestre del 2017, Girona i Lleida
ja registraven caigudes del nombre d’hipoteques del 14 i del 17%, respectivament.
On si que hi ha un efecte de la crisi
política, és a Barcelona, on en al desembre, el nombre d’hipoteques es va reduir
un 34,55% en relació amb al novembre,
convertint-se en el percentatge de caiguda més important des de l’agost del 2013,
quan encara hi havia ajuts de desgravació
fiscal per l’adquisició d’un habitatge.

AC T UALIT AT R E US

Entra en funcionament la nova zona d’aparcament
al Barri Gaudí
L’obra l’ha executat l’empresa Construccions Vinaixa, per un import
d’adjudicació de 57.700 euros

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat del regidor de Via Pública, Hipòlit
Monseny, i representants del veïns del
barri Gaudí, van visitar fa uns dies les darreres inversions que l’Ajuntament de Reus
ha fet al barri, i que sumen un import total
de 72.500 euros. Les actuacions responen
a històriques reivindicacions veïnals i noves necessitats, com són un nou aparcament en superfície i una zona d’esbarjo
per a gossos. Les dues actuacions ja han
finalitzat la fase d’obres i ja estan a disposició dels veïns del barri.
La construcció del nou aparcament
del superfície del barri Gaudí ha donat
resposta a dues reivindicacions veïnals:
la necessitat de més places d’estacionament de vehicles i la solució del problema d’inundacions del solars situat entre

l’avinguda de Barcelona i el carrer de Badalona. El disseny del projecte ha tingut
en compte en tot moment les propostes
dels veïns del barri, fins al punt que en
la fase de pintura s’ha ampliat la capacitat del pàrquing i s’han habilitat noves
places.
L’equipament té una capacitat per
a 70 vehicles, les quals s’afegeixen a la
setantena places del primer aparcament,
construït a tocar del carrer de Badalona.
L’obra connecta el nou aparcament amb
el primer.
L’obra l’ha executat l’empresa Construccions Vinaixa, empresa del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, per un
import d’adjudicació de 57.700 euros.
L’actuació ha comportat la pavimentació
de la rampa d’accés des del carrer de

La construcció del nou aparcament del superfície del
barri Gaudí ha donat resposta a dues reivindicacions
veïnals: la necessitat de més places d’estacionament
de vehicles i la solució del problema d’inundacions
del solars situat entre l’avinguda de Barcelona i el
carrer de Badalona

Barcelona, s’ha fet un rebaix de les terres del solar per eliminar els problemes
d’inundacions derivats de la pluja, i s’ha
pavimentat el terreny per poder organitzar les places d’aparcament en la nova
zona asfaltada.
Espai d’esbarjo per a gossos
L’Ajuntament de Reus, a través de la Brigada Municipal, ha finalitzat els treballs
d’instal·lació de la nova zona d’esbarjo per
a gossos al barri Gaudí, concretament al
carrer de Figueres. Té una supefície aproximada de 900m2; i el cost de la instal·
lació és d’uns 14.800 euros. S’han col·locarat tanques a tot el perímetre i s’hi ha
instal·lat tots els serveis necessaris: una
font per animals, bancs, papereres i dispensadors de bosses.
Es tracta de la vuitena zona d’aquestes característiques, que la regidoria de
Via Pública està implantat en diferents
parcs o terrenys municipals, en resposta
als suggeriments dels propietaris de gossos. L’objectiu és dotar la ciutat d’espais
nets i segurs, tant pels animals, com per
a la resta de usuaris. En aquests espais
tancats, els animals poden fer exercici
amb seguretat, alhora que es recorda als
propietaris la responsabilitat que han de
tenir a l’hora d’utilitzar-los.
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El Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus
es traslladarà al Parc Sant Jordi
La quaranta-sisena edició del certamen tindrà lloc el proper 9 de juny
de primera hora del matí fins a migdia
La 46a edició del Concurs Intercomarcal
de Paletes de Reus tindrà lloc el pròxim
9 de juny coincidint amb els actes de la
Festa Patronal de Sant Antoni de Pàdua
i el tradicional homenatge als jubilats del
Gremi de la Construcció del Baix Camp.
La principal novetat de la propera edició
és el trasllat de l’indret on es farà el concurs, que en les darreres edicions s’ha
disputat al Passeig Misericòrdia.
El nou indret que ha escollit el Gremi ha estat el Parc de Sant Jordi, un espai on anys enrere ja s’hi havia celebrat
aquest veterà concurs que és un dels
més importants que hi ha a Catalunya
i l’únic que encara té lloc a les nostres
comarques. “Volem convertir el concurs
en un acte de ciutat i per això vam demanar a l’Ajuntament de Reus un nou
emplaçament molt més cèntric i que pugui atreure molts més visitants i interes-

sats”, ha explicat Aleix Plana, el director
del concurs.
De cara a aquesta propera edició es
mantindrà una normativa similar a la
darrera on es van doblar els premis als
primers classificats per millorar el nivell
dels participants. En aquesta ocasió es
limitarà el concurs a 15 parelles, totes
elles rebran una quantitat econòmica per

participar-hi i optaran a un primer premi
de 600 euros gràcies a la col·laboració de
diverses firmes comercials com a patrocinadors. Tots els participants hauran de
fer a partir de les 9 del matí i fins a la una
del migdia una construcció secreta que
no coneixeran fins al mateix moment de
la competició per tal de garantir que ningú
surti amb avantatge.
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Continua creixent el consum de ciment
a Catalunya per tercer any consecutiu
Durant l’any 2017 l’increment s’ha situat en el 17% respecte l’any passsat

Tot i aquest increment del
consum de ciment per tercer any
consecutiu, la xifra 1,86 milions
de tones encara està molt lluny
del consum de 8,06 milions de
tones que es va registrar abans de
la crisi.

El consum de ciment a Catalunya el 2017 s’ha situat en 1,86 milions de tones, cosa que suposa un increment del 17% en relació
amb el 2016, segons les dades provisionals del ‘Baròmetre’ de
la patronal Ciment Català. Amb aquest augment, s’encadenen
tres anys en positiu de creixements del consum de ciment, després d’un llarg període de set anys de caigudes, entre el 2008 i
el 2014. Tot i aquest increment del consum de ciment per tercer
any consecutiu, la xifra 1,86 milions de tones encara està molt
lluny del consum de 8,06 milions de tones que es va registrar
abans de la crisi.
Els empresaris asseguren que una de les dades destacades
del ‘Baròmetre’ és la caiguda de les exportacions en una taxa del
18%. Per aquests empresaris, els alts preus energètics de l’estat
espanyol, amb uns costos un 30% superiors a la mitjana dels
països europeus, dificulten la competitivitat del producte espanyol en el mercat exterior i fan inviables les vendes a l’exterior.

Ciment Català considera que la
‘’remuntada’’ del consum de ciment,
tot i que ‘’significativa’’ en percentatge,
és encara ‘’minsa en valors absoluts,
atès que queda un 77% per sota dels
màxims del 2007’’
Ciment Català considera que la ‘’remuntada’’ del consum de
ciment, tot i que ‘’significativa’’ en percentatge, és encara ‘’minsa
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en valors absoluts, atès que queda un 77% per sota dels màxims
del 2007’’.
Salvador Fernández Capo, president de Ciment Català, creu
que el sector encara arrossega ‘’la forta reducció de la inversió
en obra pública’’, especialment de les licitacions que corresponen
a l’administració de l’estat espanyol, que seria la raó que explica
que els nivells de consum de ciments estiguin tan baixos en relació amb els màxims previs a la crisi.
Ciment Català recorda que en tot el 2017 el conjunt de licitació pública (Estat, Generalitat i ajuntaments) es va situar en 1.690
milions d’euros, ‘’una xifra molt allunyada dels 3.750 milions de la
mitjana registrada en els últims 20 anys i dels 5.000 milions que
es considera que necessita el país per disposar d’infraestructures
que assegurin el benestar dels ciutadans i la competitivitat de la
seva economia’’, diu el president de la patronal.

A CT UA LIT A T SE CTOR

El cost laboral se situa al quart trimestre del 2017
en 2.828 euros per treballador al mes
Les empreses catalanes recuperen el nivell de cost per empleat de l’any 2012

2.745,66 €
És el cost mitjà d’un treballador del sector
de la construcció mensual

El cost laboral de les empreses catalanes es va situar en el quart
trimestre del 2017 en 2.828, 38 euros per treballador al mes,
cosa que suposa el 0,3% més que el mateix període del 2016,
segons les dades publicades per l’institut d’estadística espanyol.
Els empresaris catalans recuperen les xifres de costos laborals
per treballador i mes que hi havia vigents en el quart trimestre
del 2012 i que se situaven en 2.829,65 euros per treballador. En el
conjunt de l’estat espanyol el cost laboral mensual per treballador
en l’últim trimestre de l’any es va situar en 2.668,84 euros per tre-

Catalunya es manté com la quarta
autonomia de l’Estat on els treballadors
cobren més per rere del País Basc
(3.114,59 euros), la Comunitat de
Madrid (3.105,86 euros) i Navarra
(2.937,12 euros).

ballador, el 0,7% més que el quart trimestre del 2016. Catalunya
es manté com la quarta autonomia de l’Estat on els treballadors
cobren més per rere del País Basc (3.114,59 euros), la Comunitat
de Madrid (3.105,86 euros) i Navarra (2.937,12 euros).
El cost salarial del quart trimestre a Catalunya, sense tenir
en compte per exemple els costos de les cotitzacions de la Seguretat Social, es va situar en 2.146,46 euros, el 0,1% més que el
mateix període de l’any passat, mentre la mitjana d’aquest cost
salarial a l’estat espanyol es va situar en 2.020,14 euros, el 0,5%
més que el quart trimestre del 2016.
Per sectors d’activitat, el cost salarial per treballador i mes
es va situar a la indústria en el conjunt de l’estat espanyol en el
quart trimestre en 2.453,26 euros, amb un increment de l’1%, la
construcció en 1.982,08 euros, el 0,3% menys que el 2016, i el
sector serveis amb 1.943,34 euros, el 0,4% més.

Les empreses catalanes reconeixen
la necessitat de contractar a 18.892
persones, la xifra més alta de l’Estat,
el 25,3% del total de vacants de l’Estat,
per davant de la Comunitat de Madrid
on el nombre de vacants reconegudes
es de 18.000 persones.
En termes de costos laborals, el sector industrial es va situar
a l’estat espanyol el quart trimestre en 3.243,97 euros, l’1,1% més
que al desembre del 2016, la construcció en 2.745,66 euros, el
0,2% menys, i el sector serveis en 2.557,89 euros, el 0,7% més.
En relació amb la demanada d’ocupació de les empreses,
el nombre de vacants que es reconeix, les empreses catalanes
reconeixen la necessitat de contractar a 18.892 persones, la xifra més alta de l’Estat, el 25,3% del total de vacants de l’Estat,
per davant de la Comunitat de Madrid on el nombre de vacants
reconegudes és de 18.000 persones.

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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Catalunya lidera la caiguda
de l’atur a tot l’Estat
La disminució de les persones sense feina encadena
56 mesos de taxes anuals de descensos

El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) al febrer es va situar a Catalunya
amb 418.181 persones, cosa que suposa
4.685 desocupats menys que al gener,
l’1,11% menys, segons xifres del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social. Pel que fa a
les comarques de Tarragona el nombre de
persones inscrites a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) al febrer
es va situar en 52.193 persones, cosa
que suposa 825 desocupats menys que
al gener, l’1,56% menys, segons xifres del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En
relació amb al febrer de l’any passat, els
aturats a les comarques tarragonines baixen de 3.725 persones, el 6,66% menys,
cosa que suposa consolidar la tendència
de disminució de l’atur encadenant 56 me-

La construcció ha
reduït l’atur al febrer de
543 persones, l’1,49%
menys. En relació amb
al febrer de l’any passat,
els desocupats de la
construcció baixen
de 6.147 persones, el
14,59% menys que al
febrer del 2017.
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sos continuats de taxes interanuals de retrocessos de l’atur, des del juliol del 2013.
Amb aquest descens, Catalunya lidera la caiguda de l’atur a l’estat espanyol i
consolida la tendència de disminució de
l’atur encadenant 56 mesos continuats de
taxes interanuals de retrocessos de l’atur,
des del juliol del 2013. Aquest febrer, en
relació amb el mateix mes de l’any passat,
l’atur s’ha reduït a Catalunya de 34.161
persones, el 7,55% menys. A l’estat espanyol, el nombre de persones sense feina
es va situar al febrer en 3.470.248 persones, 6.280 aturats menys que al gener, el
0,18% menys.
En aquest mes de febrer, tres de cada
quatre desocupats que han abandonat les
llistes de l’atur a l’estat espanyol ho han
fet des de Catalunya.
Des del juliol del 2013, Catalunya encadena mes rere mes taxes interanuals
negatives de disminució de l’atur, cosa
que suposa consolidar el període més
llarg amb taxes negatives anuals a Catalunya de tota la sèrie històrica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que
comença el 1996. L’anterior període va ser
entre 1997-2001 quan es van acumular 52
mesos consecutius.
El mes de febrer ha estat tradicionalment un mes de caigudes de l’atur, amb
l’excepció dels períodes de crisi econòmica. A Catalunya, entre el 2008 i el 2013 el
mes de febrer va registrar increments de
l’atur i des del 2014 la sèrie del Ministeri
recull descensos de la desocupació en el
mes de febrer.

wwwserralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
Pol. Ind. AgroReus
C/ Cornudella de Montsant, 35
43206 Reus
Tel. 618 287 069 / 977 327 009

E MPRES E S

La facturació de COMSA creix un 5% durant
el 2017 i se situa en els 1.080 milions d’euros
La firma creada per la família Miarnau destaca que les branques d’enginyeria
i infraestructures van exportar el 60% de la seva activitat
COMSA Corporació ha tancat l’exercici
2017 amb un creixement del 5% en la
seva facturació, que ascendeix als 1.080
milions d’euros. segons un comunicat
emès recentment, el grup empresarial
impulsat per la família reusenca Miarnau
va impulsar durant el 2017 “l’exportació de
les seves àrees principals de negoci, infraestructures i enginyeria industrial, aconseguint que un 60% d’aquestes vendes
provinguessin exclusivament de l’activitat
internacional”. Seguint els compromisos
establerts en el pla de refinançament signat a finals de 2016, COMSA Corporació
“ha apostat per mercats amb elevades
oportunitats de desenvolupament de noves infraestructures i modernització de
les ja existents. En aquest sentit, durant
el passat exercici, el grup va accedir a Dinamarca amb un rellevant contracte per
a la construcció del tramvia de la ciutat
d’Odense”.
En paral·lel, COMSA va consolidar la
seva presència en països estratègics de

Llatinoamèrica i Europa: al Brasil, manté
en execució la segona fase de la línia 4 del
metro de Sao Paulo; a Argentina i Uruguai,
amb diversos contractes de remodelació
ferroviària; a Lituània, amb un projecte per
a la modernització d’un tram de l’Autopista Bàltica executat per la seva filial Kauno
Tiltai; a França i Suïssa, on porta a terme
el manteniment de les instal·lacions elèctriques i de comunicació per al CERN; i a
Colòmbia, amb el subministrament, instal·
lació i posada en marxa dels equips elec-

COMSA Corporació ha ampliat la seva cartera de
contractes amb el sector privat i ha reforçat la seva
cartera en edificació emblemàtica, instal·lacions
i sistemes, transport i distribució elèctrica,
solucions per a la indústria biofarmacèutica,
telecomunicacions i manteniment i serveis.

tromecànics i sistemes de control per al
Túnel de la Línia.
A nivell espanyol, COMSA Corporació
ha ampliat la seva cartera de contractes
amb el sector privat. En aquesta línia, ha
reforçat la seva cartera en edificació emblemàtica, instal·lacions i sistemes, transport i distribució elèctrica, solucions per a
la indústria biofarmacèutica, telecomunicacions i manteniment i serveis.
Entre els contractes més rellevants,
destaquen la construcció de l’estadi Johan Cruyff per al FC Barcelona; la xarxa
elèctrica del parc Ofimàtic de La Corunya;
el disseny i instal·lació de l’arquitectura
farmacèutica per a una nova planta dels
Laboratoris Calier a Lleó; acords marc
per al subministrament i manteniment de
xarxes i telecomunicacions per a Aena,
Cellnex, REE i Vodafone; diversos contractes d’obres de mitjana i baixa tensió per
a Endesa, Iberdrola i Unión Fenosa; així
com el manteniment de centres Mutual
Midat-Cyclop a Espanya.
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Avancen a bon ritme les obres de reconversió
de la N340 al seu pas per Cambrils
Els treballs d’enderroc i construcció del pont es van adjudicar a la constructora
Romà Infraestructures i Serveis per un import de 960.000 euros

Les obres de reconversió de l’antiga carretera N-340 en l’avinguda Baix Camp avancen a bon ritme. L’alcaldessa de Cambrils,
Camí Mendoza; el regidor d’Obra Pública,
Antonio Laguna; el regidor de barri, Lluís
Abella, i altres membres del govern, van
visitar fa uns dies les obres que es van
iniciar el passat octubre amb la demolició
del pont sobre la riera d’Alforja acompanyat de la premsa del territori. Actualment
la constructora està treballant en la construcció d’un nou pont, més baix i integrat,
i la urbanització parcial de l’avinguda Baix
Camp.
L’actuació permetrà donar continuïtat a la transformació urbana de l’antiga
N-340 i eliminar la barrera històrica que
separa els barris de la Pallissa i l’Eixample.
En aquesta línia, l’alcaldessa va destacar
la millora en mobilitat i seguretat que
suposaran aquestes obres tant pels via-

nants com per la circulació rodada. Per la
seva banda, el regidor d’Obra Pública va
explicar que l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària treballen per realitzar les obres
amb la màxima rapidesa i la mínima afectació. “El termini d’execució és d’un any
però treballem amb la previsió de poder
obrir la riera al trànsit abans de l’estiu”, va
afirmar el regidor.
Fases del projecte
El projecte s’ha estructurat en tres fases.
Les dues primeres estan en execució i
consisteixen en l’enderroc del pont, la reordenació de l’entorn i la construcció del
nou pont. Els treballs es van adjudicar a la
constructora Romà infraestructures i serveis per un import de 959.014,87. D’altra
banda, s’ha aprovat inicialment el projecte
de la tercera fase amb un pressupost de
209.135,93 euros. Les obres d’aquesta

L’actuació permetrà donar continuïtat a la
transformació urbana de l’antiga N-340 i eliminar la
barrera històrica que separa els barris de la Pallissa i
l’Eixample de la vila marinera del Baix Camp
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última fase consistiran en la urbanització
i l’enjardinament del passeig central de
l’avinguda.
Evolució de les obres
Durant la visita el cap del Departament
d’Obra Pública, l’arquitecte municipal i
el responsable de la constructora van
explicar els detalls de l’evolució de les
obres.
Una vegada enderrocat l’antic pont,
s’han iniciat els treballs per construir el
nou: ja s’ha executat la fonamentació de
les noves piles del pont i s’han col·locat
dues de les quatre piles.
Paral·lelament, s’està executant la
urbanització parcial de l’avinguda Baix
Camp: ja s’han col·locat les vorades que
configuren la coca central de la futura
rambla i s’han començat a executar les
dues places a l’interior de la rambla, situades a les confluències dels carrers perpendiculars. Properament, s’adaptarà la
topografia de la zona del pont a la nova
rasant i es col·locaran les bigues prefabricades a sobre de les piles de formigó,
un cop s’executin les dues que falten per
formigonar. Per últim es procedirà a urbanitzar definitivament la part superior del
pont i el seu entorn immediat.

ECONO M I A

420.000 euros de multes als bancs es destinaran
a habitatge social
Aquesta és la xifra que surt de les multes coercitives imposades a les entitats
financeres per tenir habitatges en situació de desocupació permanent a la ciutat
El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, va
anunciar a la Comissió Especial de Polítiques d’Habitatge Social
que l’Ajuntament de Reus ha ingressat fins ara 418.000 euros
amb les multes coercitives imposades a les entitats financeres
per tenir habitatges en situació de desocupació permanent a la
ciutat. El regidor ha emplaçat els membres de la comissió a una
propera reunió per debatre a l’entorn de les polítiques a què es
destinaran els diners ingressats, que sempre estaran vinculades
a la promoció d’habitatge social.
La comissió ha fet balanç de les accions municipals per afavorir que les entitats financeres posin a disposició del Govern de
la Generalitat i de l’Ajuntament els immobles de la seva propietat
actualment buits per tal de poder-los destinar a funcions d’habitatge social. En aquest sentit, ha constatat que les mesures
de negociació i pressió amb les entitats funcionen, i que es tradueixen en progressos de les entitats financeres per posar els
habitatges a disposició de l’administració.
L’any 2015, l’Ajuntament va iniciar 94 expedients de declaració d’habitatges buits, dels quals 55 es van tancar i 39 estan
actualment en tràmit. Dels 39 oberts, 6 han derivat en una primera multa coercitiva (de 4.500 euros) i 33 en una segona multa
(la primera de 4.500 i una altra de 5.500 euros). L’import de les
multes va ser acordat en el seu dia per la Comissió Especial de
Polítiques d’Habitatge Social.

37
Expedients iniciats l’any 2017 a les entitats bancàries
amb pisos desocupats

L’any 2017, es van iniciar 37 expedients, 12 dels quals es
van tancar i 25 continuen en tràmit. Fins ara, cap ha derivat
en multa.
La situació de desocupació permanent d’habitatges és una
utilització anòmala de l’habitatge segons la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l’habitatge. Si finalitzats els procediments per declarar la desocupació permanent no es resol la
situació de l’habitatge, l’Ajuntament pot obrir, com a últim recurs, procediments sancionadors per una infracció molt greu de
la Llei del dret a l’habitatge, amb multes d’entre 3.000 i 900.000
euros.
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Reus dedicarà el 2018 a recordar i estudiar la vida
i l’obra de l’arquitecte Pere Caselles
Va ser un dels principals responsables de la transformació urbanística de la ciutat
en l’ampli període que va de finals del segle XIX fins al primer terç del XX

Reus dedica aquest 2018 a recordar i estudiar la vida i l’obra
de l’arquitecte Pere Caselles Tarrats (Reus, 1864-1936), un
dels principals responsables de la transformació urbanística de la ciutat en l’ampli període que va de finals del segle
XIX fins al primer terç del XX. L’Any Caselles va tenir un acte
inaugural el pasat 13 de març amb una conferència a càrrec
del comissari d’aquest esdeveniment, l’arquitecte reusenc i
docent als estudis d’Arquitectura La Salle (Universitat Ramon
Llull) Anton Pàmies.
La programació s’ha dissenyat a la ciutat tant des de l’Ajuntament de Reus com des d’entitats locals que també volen recordar enguany sobre la figura de Caselles. Entre els motius
d’aquesta commemoració, hi ha el fet que enguany s’escau
el 20è aniversari de la Ruta Modernista de la ciutat i també la
voluntat d’afegir-se a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural amb
aquesta efemèride.
Tal i com va recordar Anton Pàmies, Pere Caselles va exercir
com a arquitecte municipal entre 1891 i 1930, un llarg període
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que li permeté influir directament en el curs de la política urbanística local en un moment en què la puixança econòmica de
Reus es va traduir en la construcció d’un gran nombre d’edificis
tant privats com públics. Es tracta d’un gran nombre d’edificacions (habitatges, escoles, espais industrials, equipaments municipals...) que seguien les darreres tendències que marcaven els
corrents modernista i noucentista i moltes de les quals tenen
l’empremta de l’arquitecte reusenc.
Personalitat influent
El tombant de segle XIX al XX coincideix amb una gran eclosió social, comercial i industrial de Reus, que es va reflectir en
un gran floriment arquitectònic a través de moviments com el
modernisme i el noucentisme, un fenomen només comparable
al que va viure la ciutat de Barcelona. Pere Caselles va tenir un
paper crucial en aquest moment històric com a arquitecte municipal i com a autor directe d’un gran nombre d’edificis que avui
es troben entre el patrimoni més destacat de la ciutat.

El calendari d’activitats previst a hores d’ara és el següent:
> Exposició sobre l’arquitecte Caselles. Sala Quatre del Museu
de la plaça Llibertat.
> Ruta Arquitecte Caselles (incloent visites teatralitzades) i edició
per part de l’Agència de Promoció de Ciutat del plànol de Reus
destacant les obres de l’arquitecte.
> Cicle de conferències amb ponents de diverses universitats
catalanes, pendents de confirmació.
> La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, també se sumarà a aquests actes amb una exposició i
conferència a la seva seu.
> Exposició de documentació dels fons de l’Arxiu de Reus.
> Campanya “Apadrina un edifici de Caselles”. Les escoles podran apadrinar un edifici de Pere Caselles.
> Activitats des de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp: “Concert
per al Record” al Cementiri de Reus, que inclourà una al·legoria
de la figura de l’Arquitecte Caselles.
> Reus Ciutat de la Música 2018: realització d’una part dels concerts d’aquest cicle en diferents espais o edificis projectats per
l’arquitecte Caselles (La Palma i Cal Massó, entre d’altres).

Assassinat el 1936
L’arquitecte Pere Caselles i Tarrats, format a Barcelona, va obtenir el títol l’any 1889 i l’any següent ja exercia com a suplent de
l’arquitecte municipal de Reus. Va obtenir la titularitat de la plaça
d’arquitecte municipal de Terol, si bé al cap de pocs mesos, el
1891, accedí a la de Reus, en morir el titular anterior, l’arquitecte
Sebastià Cabot.
Projectista i constructor prolífic d’equipaments i habitatges,
conforma amb la seva obra el gruix més important del paisatge
urbà modernista de la ciutat.
Destaquen especialment dos equipaments construïts al límit de la ciutat en aquell temps: l’Estació Enològica, conjunt que
aglutina magatzems, espais de treball i habitatge, i el conjunt
escolar Prat de la Riba, sorprenentment articulat sobre el carrer
Prat de la Riba, i no sobre el mateix passeig.
Són exemples projectats clarament des dels aspectes funcionals reforçats amb l’oportuna ornamentació i ús dels oficis
característics, construïts amb una claredat i racionalització admirables. Bona part de l’arxiu privat de Pere Caselles va ser destruït
durant l’assalt del seu despatx el 1936, el mateix dia que fou
assassinat (28 de juliol de 1936).

Nova il·luminació a l’escola
Prat de la Riba
L’Ajuntament de Reus ha il·luminat la façana de l’escola Prat de
la Riba de Pere Caselles. L’obra consisteix en la instal·lació d’una
nova il·luminació ornamental a la façana del col·legi per tal de
posar en valor l’arquitectura i la decoració de les façanes principal i lateral. L’obra s’ha adjudicat a Instal·lacions Alegre SL per un
import de 34.417,36 euros.
El nou enllumenat ornamental consta de diversos punts de
llum per il·luminar les façanes de l’edifici municipal. A la façana
principal, han instal·lat 8 llumeneres fixades a les columnes de
les finestres, unes tires lumíniques lineals a la part superior de
la façana i llumeneres lineals a les obertures de la façana. Així
mateix, a la façana lateral s’hi instal·laran unes tires lumíniques
lineals a les obertures existents en aquesta part de l’edifici. Finalment, a les columnes de la tanca del recinte s’hi han instal·lat
un total de 10 projectors.
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Els pressupostos participatius de Reus faran
realitat 14 projectes
Prop de 3000 persones han votat per primer cop en aquesta iniciativa

749.200 €
La xifra que s’invertirà en els projectes seleccionats

Un total de 14 projectes que seran realitat en els pròxims mesos, gràcies al vot de la ciutadania reusenca; 749.200 euros de
pressupost; 8.349 vots emesos i la participació de 2.946 persones, amb una participació per sobre d’altres municipis que han
iniciat per primera vegada processos similars. És el balanç del
primer procés de Pressupostos participatius organitzat a Reus.
La reubicació del transformador del barri Immaculada, en l’apartat de grans projectes, i la il·luminació dels passos de vianants a
l’avinguda dels Països Catalans i altres vies, en l’apartat de petits
projectes, han estat les idees més votades.
La partida final de 749.200 euros dels Pressupostos participatius de Reus farà realitat els projectes següents, segons els
resultats finals de les votacions: Reubicació del transformador
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del barri Immaculada (547 vots): 150.000 euros; instal·lació d’elements adaptats per als nens amb mobilitat reduïda (514 vots),
100.000 euros; arranjament del barranc del barri Montserrat (472
vots). Pressupost de 91.000 euros; creació d’un parc per a famílies
(395 vots), 150.000 euros.
Petits projectes
En quant als petits projectes, els pressupostos contemplen:Il·
luminació dels passos de vianants a l’av. dels Països Catalans i
altres vies (542 vots), 48.000 euros. Instal·lació de nous desfibril·
ladors als centres cívics de Reus (534 vots): 16.200 euros. Instal·
lació d’un parc infantil al barri Montserrat (524 vots): 30.000 euros.
Remodelació del parc d’Àngel Guimerà (464 vots): 45.000 euros.
Millores en la senyalització dels camins i els seus enllaços (405,
vots): 20.000 euros. Pavimentació de la pl. del Bisbe Grau (384
vots). Pressupost de 15.000 euros. Creació d’una zona infantil al
barri Monestir (383 vots). Pressupost de 10.000 euros. Reestructuració de l’espai públic i viari de l’accés a la urbanització Sant Joan,
accés CEIP La Vitxeta (315 vots), amb un pressupost de 49.000
euros. Habilitació d’un espai familiar al Centre Cívic Ponent (166
vots): 5.000 euros Tancament de jardins al voltant de les places
de la Festa Major i del Seguici Festiu (125 vots), 20.000 euros.

A CT UA LIT A T R E US

Millores en la senyalització dels camins
del terme de Reus
Està previst que es canviïn 136 cartells i es substitueixin 25 suports de fusta
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus
iniciarà aviat els treballs per renovar la senyalització de la xarxa
de camins del terme municipal. En total es canviaran 136 cartells
i se substituiran 25 suports de fusta, amb uns treballs adjudicats
per un import de 12.415,08 euros.
Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, ha afirmat
que “l’objectiu és posar en valor que Reus disposa d’una autèntica xarxa de camins; i la nova senyalització permet treure’n molt
més rendiment. Els cartells ja no indicaran itineraris tancats, sinó
que donaran l’opció als usuaris a definir els seus propis recorreguts, informant de la distància a què es troben determinats punts
d’interès del terme o poblacions veïnes. Cada usuari es marca el
seu propi recorregut, amb la qual cosa les opcions d’intineraris
són incomptables”.
Els nous senyals informaran del nom tradicional del camí, així
com la distància en la qual es troben punts que es consideren nodals de la xarxa, com poden ser poblacions veïnes o ubicacions
d’interès. Donada la diversitat d’usuaris de la xarxa de camins,
s’ha preferit obviar el temps dels recorreguts. Aquest nou model
de senyalització en xarxa promou amb més claredat la vocació
de comunicació dels antics camins, i valora la riquesa i l’extensió
de la xarxa de camins del terme.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació

Els nous senyals se sumen als que es van instal·lar el març
de l’any passat, quan —fruit d’una col·laboració amb l’entitat Bicicamp— es van senyalitzar diverses cruïlles dels camins que més
directament portaven als municipis veïns. Els nous senyals tenen
un tractament antigrafitti i reflectant. Se’n canviaran 136. També
s’han adquirit 25 suports de fusta per tal de poder canviar-ne
alguns, sigui per deteriorament o bé perquè es canvia la ubicació
de la senyalització per a una millor visibilitat.
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CULT U R A

L’impacte de la capitalitat cultural de Reus
supera els 2,6 milions d’euros
Una cinquena part dels assistents a les activitats procedia d’altres localitats,
principalment del Camp de Tarragona
L’estudi de l’impacte econòmic de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017 se situa al voltant dels 2,6 milions d’euros.
El seguiment dels usuaris de les activitats culturals realitzades
l’any passat es va fer entre els mesos de maig i fins al gener d’enguany, en un estudi encarregat a l’empresa Ceres d’investigació
sociològica i de mercats, per encàrrec de la Regidoria de Cultura.
La presentació va servir també per donar a conèixer la Memòria de la Capital de la Cultura Catalana, que recull totes les
dades que ha aportat la capitalitat, des de les 709 activitats dutes
a terme, que han omplert 55 espais diferents de la ciutat; a les
150 entitats involucrades; els més de 160 projectes duts a terme,
o fins i tot, els programes que han agafat relleu per si mateixos,
com el FAR, el cicle Vermusic, o la Capital de la Cultura als barris.
Anàlisi de dades
L’anàlisi de les dades aportades per l’estudi d’impacte econòmic
deixen entreveure com els usuaris dels actes coneixen l’activitat
i també quines activitats realitzen abans o després un cop ja són
a la ciutat. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va explicar que «hem
constatat que durant el primer semestre han participat en les

activitats un 23% de persones de fora de Reus, un percentatge
que baixa al 18% durant el segon semestre, i que majoritàriament
són persones que tenen la seva residència habitual a la demarcació de Tarragona, principalment en poblacions del Baix Camp
i del Tarragonès». L’estudi constata que a més de participar en
les activitats culturals, 7 de cada 10 persones han realitzat algun
tipus de despesa a la ciutat. La despesa global durant el primer
semestre ha estat de 21,34 euros per persona, i durant el segon
semestre, augmentant en 9 euros per persona, la despesa s’ha
situat a 30,80 euros.
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La Cambra de Reus lliurarà mig centenar de
guardons a empreses i personalitats
La propera edició dels Premis Cambra tindrà lloc el proper 12 d’abril en una gala
que es farà a l’auditori Antoni Gaudí de Reus

El president de la Cambra, Isaac Sanromà, i el regidor de promoció econòmica
de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, van
descobrir a mitjan de març la relació
d’empreses guardonades en motiu dels
Premis Cambra que es lliuraran el 12
d’abril en la gala que es farà a l’auditori
Antoni Gaudí de fira de Reus. Aquesta
commemoració s’havia de fer l’any passat, però la situació política ho va impedir
i per això es va haver de posposar al primer semestre del 2018. En total són 47
els premiats en categories que van des
de la trajectòria professional a la fidelitat
amb l’ExproReus o els premis d’honor.
Es tracta, segons va explicar el president
de l’ens, Isaac Sanromà, de reconèixer la
tasca feta per persones a títol individual i
empreses en el conjunt del teixit econòmic de l’àmbit d’actuació de la Cambra de
Comerç de Reus.
La gala comptarà amb l’assistència,
com a màxima autoritat, del President del
Parlament de Catalunya, Roger Torrent, si
no hi ha cap problema de darrera hora.
L’acte també inclourà l’actuació de la cantant catalana Beth Rodergas per vincular
l’esdeveniment a la celebració extraordinària de Reus Ciutat de la Música 2018.

Reconeixements empresarials
> Techno Chem Europe SL
> Productos del Café
> Esquiades.com
> Polichem Grup
> Copy Valls
> Biotec Security
> PGI Grup
> CV Mèdica
> Seibe SA
> Cuina Gestió
> Prosegur
> Climahorro SL
> Signo
Premis enològics
> Casa Gran del Siurana (DOQ Priorat)
> Baronia del Montsant (DO Montsant)
> Vinívola de Sarral (Sarral-DO Catalunya)
> Mas del Botó (Alforja-DO Tarragona)
> Herència Alté (Batea-DO Terra Alta)
> Rosa Maria Torres (DO Conca Barberà)
Premis comercials
> Perfumeria Júlia (Reus)
> Ca la Cova (Vimbodí-Poblet)
> Carnisseria Xarcuteria Nogales (Móra
d’Ebre)

El lliurament dels Premis s’estructurarà a partir de
diversos aniversaris històrics de la Cambra que
s’escauen entre 2017 i 2018 i que serviran per anar
introduint els diversos guardons
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> Espàrrecs i melmelades Foz-Clua (Gandesa)
> Riera Ceràmica (Gratallops)
Premis Turisme
> Hotel Centre Reus
> Càmping Templo del Sol
> Càmping Joan
> Hostatgeria de Poblet
> Rutes Borrell
> Aparthotel Monrura&Spa
> Fira del vi de Falset
Premis fidelitat Fira de Reus
> Grup Oliva
> Ramon Bergadà mecanintzació
d’oficines
> Subministres Agrícoles Jardicamp
Premis Llotja de Reus
> DOP Siurana
> DOP Terra Alta
> DO Avellana de Reus
Premis d’honor
> Museu de la Vida Rural de l’Espluga de
Francolí
> Hospital Universitari Sant Joan de Reus
> Artemi Teixidó Borràs
> Miquel Colàs Piquer
> Antoni Pont Amenós
> Francesc Cabré Masdeu
Premis Periodisme
> Francesc Gras
> Marc Busquets
> Dani Revenga
> Janina Llauradó

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

AS SE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

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