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Increment del 21%
del preu mitjà
de l’habitatge nou
L’Associació de Promotors de Catalunya
lamenta la sortida “lenta” de la crisi
econòmica que experimenta el sector
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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
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L

a decisió del President del Gvern espanyol Pedro Sánchez de
convocar eleccions generals el proper 28 d’abril, tot just després de les vacances de Setmana Santa, provocarà que en les
properes setmanes tota l’actualitat del país se centri en el
debat polític, aturant clarament les tasques legislatives i executives
en l’àmbit estatal.
Aquestes eleccions s’interposen a poc més de quatre setmanes,
a unes altres eleccions com són les municipals, previstes des de fa
ja quatre anys pel 26 de maig. No hi ha dubte que la negativa dels
partits independentistes de recolzar els pressupostos generals de
l’executiu del PSOE ha provocat aquest avançament electoral, un
avançament que Pedro Sánchez entén que el pot beneficiar, ja que
tampoc es vol veure afectat més endavant un cop hagi sortit la
sentència al judici del Procés en un possible escenari de confrontació de nou.
Sigui com sigui, seran dues eleccions, amb la possibilitat de no
poder formar govern tot i una possible victòria del PSOE pel pacte dels partits de dreta i la negativa de les formacions catalanes,
ens obren un període de paràlisi, un període que es veurà agreujat
pels primers mesos dels nous equips de govern dels municipis. A
aquesta situació, cal afegir molt possiblement unes noves eleccions
catalanes a la tardor, ja que difícilment el govern Torra podrà tirar
endavant els pressupostos.
Almenys, a la Cambra de Comerç de Reus, els dos candidats han
estat capaços de superar les diferències que els separaven i finalment han aconseguit un pacte de consens entre la llista de Jordi
Just i la d’Àgata Girbes. Felicitats per l’acord. //
La Junta del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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ACTUALITAT SECTOR

Increment d’un 21%
del preu mitjà
de l’habitatge nou
L’Associació de Promotors de Catalunya lamenta
la sortida “lenta” de la crisi econòmica
que experimenta el sector i critica
les “dificultats” per iniciar obra nova

L

a mitjana de preu d’un habitatge nou en
venda a Catalunya era de 298.150 euros, és
a dir, un 21,2 % més que el preu registrat en
el 2017, segons ‘L’estudi oferta d’habitatges
de nova construcció a Catalunya 2018’ promogut i coordinat per l’Associació de Promotors de
Catalunya (APCE). La mitjana de preu per metre
quadrat d’un pis a estrenar en el conjunt de Catalunya es va situar en el 2018 en 2.821 euros el
metre quadrat, un increment del 10,9% en relació
amb el 2017. Tarragona es va registrar la tercera
mitjana més alta de Catalunya amb un preu per
habitatge nou de 148.753 euros i un preu per metre quadrat de 1.701 euros, amb un augment del
21% i del 2,4% en comparació amb l’any passat,
respectivament.
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L’estudi també indica que en el 2018 el nombre
de promocions de pisos nous es va situar en 1.214
projectes, 72 menys que el 2017, i el nombre d’habitatges nous posat a la venda van sumar 5.844 pisos,
31 menys que el 2017. En la presentació de l’informe,
l’Associació de Promotors de Catalunya ha lamentat
la lentitud de la sortida de la crisi econòmica que
experimenta el sector i ha criticat les “dificultats”
administratives per iniciar obra nova.
Aquestes dades reflecteixen una sortida “massa
lenta” de la crisi econòmica, segons l’APCE. El seu
president, Lluís Marsà, va recordar que el sector immobiliari va tocar fons el 2013, amb vora 3.000 habitatges nous, i ha lamentat que en cinc anys “només”
s’han construït 11.500 pisos. “Són xifres difícilment
comprensibles i explicables”, va lamentar Marsà, que

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

va situar al voltant dels 25.000, el nombre total de
construccions que s’haurien d’haver assolit en els
darrers anys.
Comentant l’escenari del 2018, ha explicat que
l’augment de preus registrat es deu a les dificultats
de tramitació urbanística amb què es troben els promotors a l’hora d’iniciar noves promocions. “S’està
alentint l’oferta i tensant el mercat”, va argumentar.
A més de criticar la lentitud de l’administració, Marsà va demanar “seguretat jurídica” pel mercat immobiliari que no pot “estar pendent” de suspensions.
Pel que fa a la demanda d’habitatge assequible
i veient l’augment de preus generalitzat registrat,
Marsà ha reconegut que la situació és “dramàtica”.
“No acabem d’entendre com havent-hi una necessitat peremptòria d’habitatge de protecció oficial
(HPO) les administracions públiques no en produeixen”, va dir. El president de l’APCE va recordar que
el 84% de les promocions de VPO van anar a càrrec
de privats i ha demanat es revisin a l’alça els preus
de l’habitatge de protecció oficial perquè si no els
comptes “no quadren” pels promotors.

LES DADES DE TARRAGONA

A les comarques Tarragona es va registrar la tercera mitjana més alta de Catalunya amb un preu per
habitatge nou de 148.753 euros i un preu per metre
quadrat de 1.701 euros, amb un augment del 21% i del
2,4% en comparació amb l’any passat, respectivament.
La superfície de mitjana de cada pis posat a la
venda el 2018 va ser de 86,3 metres quadrats, registrant un augment del 5,5% respecte als 79,6 metres
quadrats que va registrar de mitjana l’any 2017, quan
va marcar el valor més inferior del principat.
Les comarques tarragonines que van pressionar a
l’alça la mitjana de preus del territori van ser el Baix
Camp (2.114 euros el metre quadrat) i el Tarragonès
(2.111 per metre quadrat). En sentit contrari, els territoris que van impulsar a la baixa els preus van ser
la Ribera d’Ebre (937 euros el metre quadrat) i el
Montsià (902 euros el metre quadrat).

Nova construcció versus rehabilitació
a Tarragona
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Baix Camp
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Baix Ebre

174

-

Baix Penedès
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-

2
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Montsià

138

-

Priorat

12

-

Ribera d’Ebre

75

-

288

8

1

-

1.067

30

Tarragonès
Terra Alta
TOTAL
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A la ciutat de Tarragona el número d’habitatges a la
venda era de 100, 98 situats en edificis plurifamiliars
i 2 habitatges unifamiliars. Del total d’habitatges a
les promocions
(13 promocions) restaven per vendre el 20,5% del
total d’habitatges a les promocions. A la ciutat de
Reus el número d’habitatges a la venda era de 37, 10
en edificis unifamiliars i 27 situats en edificis plurifamiliars. Del total d’habitatges a les promocions (7
promocions) restaven per vendre el 30,1% del total
d’habitatges a les promocions.

Distribució de promocions i habitatges en venda
a Tarragona
Habitatges

Total hab.

% en venda
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26

58

44,8

Baix Camp

31

227

497

45,7

Baix Ebre

26

174

446

39,0

Baix Penedès

25

138

370

37,3

3
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36

27,8

Montsià

23

138

321

43,0

Priorat

6

12

48

25,0

Ribera d’Ebre

5

75

94

79,8

42

296

940

31,5

1

1

16

6,3

170

1.097

2.826

38,8

Promocions
Alt Camp

Conca Barberà

Terra Alta

Rehabilitació

Conca Barberà

TARRAGONA/REUS

Tarragonès

Nova construcció
Alt Camp

LES COMARQUES TARRAGONINES QUE VAN PRESSIONAR A
L’ALÇA LA MITJANA DE PREUS DEL TERRITORI VAN SER EL
BAIX CAMP (2.114 EUROS/M2) I EL TARRAGONÈS (2.111
EUROS/M2). EN SENTIT CONTRARI, ELS TERRITORIS QUE
VAN IMPULSAR A LA BAIXA ELS PREUS VAN SER LA RIBERA
D’EBRE (937 EUROS/M2) I EL MONTSIÀ (902 EUROS/M2)

TOTAL

LA RESTA DEL PAÍS

La demarcació de Barcelona va registrar la mitjana
més alta de preu per metre quadrat útil, uns 3.809
euros, una mitjana que va rebre una pressió determinant de la comarca del Barcelonès, on el preu per
metre quadrat útil ha arribat als 6.355 euros, i en
menor mesura del Garraf i el Baix Llobregat, que van
assolir els 3.485 euros i 3.437 euros, respectivament.
El cost mitjà d’un pis nou a la demarcació de Barcelona ha estat de 393.705 euros per un pis tipus de
105,6 metres quadrats. El preu mitjà per habitatge
ha incrementat un 25% aquest 2018 a la demarcació i el valor del metre quadrat útil ho ha fet en un
La Façana
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14,2%, els augments més alts de tot el territori. A
Girona es van concentrar els pisos amb major superfície mitjana de Catalunya, amb 125,2 metres
quadrats per unitat i un preu de 383.630 euros per
pis, un augment del 10,1% en comparació amb l’any
passat. Durant aquest 2018, el preu per metre quadrat a Girona va créixer un 7,7% en relació al 2019,
situant-se en 2.828 euros.
A Lleida es van obtenir les mitjanes més baixes
de preu per habitatge amb 110.409 euros per pis i un
preu de 1.283 euros el metre quadrat de superfície
útil. D’aquesta manera, les comarques lleidatanes
van experimentar l’augment dels preus més moderat, un 5,5% en el preu mitjà de venda de pisos i d’un
1,1% en el preu del metre quadrat. La mitjana de
superfície dels pisos nous a Lleida era de 84 metres
quadrats, la més baixa de Catalunya. //

Comparativa preu
2017/2018
2017

2018

% variació

Alt Camp

109.470

85.875

-21,6

Baix Camp

149.836

191.759

+28,0

Baix Ebre

130.117

130.609

-04

Baix Penedès

103.555

146.362

+41,3

Conca Barberà

63.848

45.291

-29,1

Montsià

86.896

60.020

-30,9

Priorat

93.716

89.096

-4,9

Ribera d’Ebre

70.348

65.810

-6,5

170.027

200.742

+18,1

87.181

113.000

+29,6

122.958

148.753

+21,0

Tarragonès
Terra Alta
TOTAL
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Superfície i preus

E

n general, conforme augmenta la superfície, augmenta el nombre de dormitoris,
situant-se la màxima recurrència en els habitatges de 2 dormitoris entre els 50 i els 70 m²
i en els de 3 dormitoris entre els 70 i els 100 m².
En els extrems es trobarien els 390 habitatges
de menys de 50 m² bàsicament amb un dormitori i, els 682 habitatges de més de 160 m² a
l’entorn de 4 dormitoris.
El 49,7% del conjunt d’habitatges en oferta
de venda no supera els 210.000€, entre aquests
habitatges es situen el 82,1% dels d’1 dormitori,
el 71,1% dels de 2 dormitoris i el 45,4% dels de
3 dormitoris. A la banda més alta, es localitza
el 8,2% d’habitatges amb preus superiors als
600.000€, entre els quals es localitza el 44,6%
dels de 5 o més dormitoris.
La mitjana de la superfície útil dels habitatges és de 101,8m² amb un preu de
298.150€ i de 2.821€ el m2 de superfície útil.
Per sota de la mitjana de preus, a nivell general, es situen els habitatges tipus loft, d’1 i
de 2 dormitoris. Si l’anàlisi es fa a partir de la
mitjana del preu/m2 útil, per sota la mitjana
resten els habitatges d’1 i 2 dormitoris, però
no el tipus loft. Tant per preu absolut com per
preu/m2 útil els de 4 i 5 dormitoris es situen
per sobre de la mitjana.
Els habitatges unifamiliars obtenen unes
mitjanes de superfície més altes (204,5 m²), així
com de preu (532.207€), però el m² útil (2.438€/
m²) es situa per sota la mitjana general, evidenciant que el desplaçament a l’alça del preu no
compensa el de la superfície. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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OCUPACIÓ

Catalunya tanca el 2018 amb 451.400
aturats, un 5,82% menys que l’any anterior
L’economia catalana crea 75.000 llocs de treball i situa la taxa
d’atur a l’11,75%

C

Catalunya va tancar el 2018 amb
451.400 persones aturades, un
5,82% menys que l’any anterior,
segons les dades de l’Enquesta
de Població Activa (EPA) publicades recentment. La taxa d’atur es va situar en
el conjunt de l’any a l’11,75%, una xifra
que està per sota de la mitjana espanyola
(14,45%) i també és inferior a la de finals
del 2017, quan l’atur era del 12,63%. El
2018 tanca per tant amb l’atur anual més
baix dels últims 10 anys: l’última vegada que es va finalitzar l’any en nivells
similars va ser el 2008, just abans de la
crisi. Això sí, al tercer i segon trimestre
del 2018 la taxa trimestral va ser menor,
del 10,63% i 11,39%, respectivament.
Durant els 12 mesos de l’any passat, es
van crear a Catalunya uns 75.000 llocs
de treball, situant el nombre d’ocupats
en els 3.391.100 respecte als 3.316.200
de finals del 2017. La taxa d’activitat, en
aquest sentit, es va situar al 61,67%.
La taxa d’atur entre els homes a
Catalunya al tancar l’any va ser del

10,91%, mentre que entre les dones va
ser més elevada, del 12,67%. D’acord
amb les dades de l’EPA, un 25,5% dels
aturats a Catalunya porten sense feina
dos anys o més, és a dir, són aturats de
llarga durada. Un 18,4% porten entre un
i tres mesos buscant treball, un 16,3%
entre un any i dos, un 14,7% entre tres
i sis mesos, i un 11,9% entre sis mesos
i un any. Els menors percentatges són
entre els que hi porten menys d’un mes,
un 8,4%, o els que troben feina abans
(4,8%).
La taxa d’atur entre els estrangers
a Catalunya és del 20,91%, el doble que
entre els que han nascut a l’Estat, que se
situa al 10,02%. Pel que fa als estrangers,
l’atur entre els que tenen un passaport
de la Unió Europea és del 13,27% i els
que són extracomunitaris puja fins al
23,85%. Pel que fa a l’ocupació, el sector que dona més feina a Catalunya és el
dels serveis, amb un 73,2%, seguit de la
indústria (18,8%), la construcció (6,4%)
i l’agricultura (1,6%). //

C/ Castillejos, 48 43206 Reus
Tel. 977 319 122
info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

Les dades de gener

D’

altra banda, l’atur va augmentar en 5.469 persones a Catalunya durant el
mes de gener respecte el desembre i el nombre de desocupats es va situar
en 398.376 persones, xifra que representa un increment de l’1,39% segons el
Ministeri de Treball i Seguretat Social. Es tracta del major increment en aquest mes
des del 2015, quan aleshores va pujar en 6.821 (582.769). Respecte el mateix mes
de l’any passat, la xifra d’aturats va caure un 5,79% (-24.490). Per sectors, va pujar
als serveis (6.123) i la indústria (127) i va caure en l’agricultura (98) i la construcció
(981). Pel que fa a l’Estat, la xifra de desocupats es va situar en 3.285.761, cosa que
suposa un increment un 2,61% (+83.464) respecte el mes anterior però un descens
del 5,49% (-190.767) en comparació al gener del 2018. //

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
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TECNOLOGIA

Només una de cada quatre empreses de la construcció
i enginyeria del món compta amb una estratègia digital
Segons l’últim informe de la consultora Ernst & Young, més de dos terços de les empreses del sector
inverteixen menys de l’1% de la seva facturació en R + D digital

Per part dels sectors
de la construcció i
la indústria, tan sols el 9%
dels executius preguntats
es mostra confiat del grau
de preparació de la seva
empresa en aquest procés
de digitalització

L

a digitalització del negoci sembla
ser encara una tasca pendent per
a les principals empreses del sector de la construcció i la indústria.
Segons l’estudi ‘Global Construction
& Engineering Survey’, elaborat per la
consultora Ernst & Young, tan sols el
28% dels directius del sector consultats
reconeix comptar amb una estratègia i
una agenda digital clara. La gran majoria dels executius (el 56%) admet estar
dissenyant aquesta estratègia, mentre
que un 16% creu que aquest procés no
és necessari.
No obstant això, tot i la baixa implementació de la transformació digital a les
empreses del sector, hi ha unanimitat a

considerar que l’entorn digital marcarà el
futur del sector. Fins a un 98% dels directius consultats per EYconsidera que les
solucions digitals seran fonamentals per
a la futura viabilitat de la seva empresa.
Davant d’aquest panorama per part dels
sectors de la construcció i la indústria,
tan sols el 9% dels executius preguntats
es mostra confiat del grau de preparació
de la seva empresa en aquest procés de
digitalització.
Així mateix, tot i que el 63% dels enquestats creu que la innovació és clau
per a la transformació del negoci, el document revela una manca de voluntat
per part dels directius del sector de la
construcció per finançar aquest tipus de

projectes de digitalització. En concret,
el 67% dels enquestats inverteix menys
de l’1% del volum de negoci en R + D
digital. Per al soci de EY responsable
de Construcció i Infraestructures a nivell Emeia (Europa, Orient Mitjà, Índia
i Àfrica), Fernando González Cuervo,
aquesta falta de finançament posa a les
empreses del sector en una posició de
desavantatge enfront dels seus competidores xineses, que inverteixen fins a
“quatre vegades més” en aquest tipus
de processos.
Una inversió que González Cuervo considera necessària per fer front a
l’evolució de la competència xinesa i
per millorar l’eficiència dels processos
constructius. Segons la consultora, gràcies a l’adopció de processos innovadors
en el si de les empreses de construcció
s’aconseguirien reduir els temps d’execució d’obra, el que permetria fer front a
requisits més restrictius en la concessió
de contractes. //

Les principals eines digitals utilitzades en la construcció

T

ot i el baix grau d’implantació d’una estratègia i una agenda digital clara, el dia
a dia del sector requereix de l’ús d’eines
i sistemes digitals per part de les empreses
de la construcció.
En aquest sentit, els sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP),
els models BIM, les solucions en el núvol
i l’anàlisi de dades són les tecnologies di-
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gitals preferides per part de les empreses
del sector.
En molts casos, els directius consultats per EY consideren que aquestes eines
aporten un major valor a les seves estratègies de creixement i rendibilitat. No obstant
això, els resultats de l’enquesta revelen que
tan sols el 14% de les empreses consultades compten amb els seus principals siste-

mes completament integrats, mentre que
el 68% afirma que està treballant en una
integració completa de tots els processos.
Pel que fa a BIM, l’informe indica que, si
bé aquest tipus de models són capaços
d’incorporar dades de diferents tecnologies per a la gestió d’un projecte, molt pocs
dels enquestats estan optimitzant fins al
moment el seu ús. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

MACROECONOMIA

Augmenta en un 12,3% el número de concursos de creditors
a Catalunya el 2018 respecte a l’any anterior
En el conjunt de l’Estat espanyol, les antigues suspensions de pagaments disminueixen un 2,1%

E

l nombre d’empreses que van presentar un concurs de creditors durant l’any 2018 a Catalunya es va
situar en 1.577 expedients, un increment del 12,3% en relació amb l’any
anterior, segons les xifres provisionals
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Catalunya és el territori
de l’Estat que va registrar més concursos
arribant a la xifra més alta des del 2013.
El sector més actiu en presentar expedients a Catalunya el 2018 ha sigut el
del comerç amb 221 concursos, el de la
indústria amb 126 i el de la construcció
amb 123. El 58,1% dels deutors concursats s’han concentrat a Catalunya, a
la Comunitat de Madrid (941) i al País
Valencià (756). A Espanya, en el mateix
període es van presentar 5.287 concursos de creditors, les antigues suspensions de pagaments, un 2,1% menys que
l’any 2017.
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123
És el número d’empreses
del sector de la construcció
que han presentat el darrer
anys un expedient de concurs
de creditors
De tots els concursos de creditors presentats el 2018 a Catalunya, un 48,3% eren
empreses (763) i un 38,8% eren persones
físiques sense activitat empresarial (607).
Durant el quart trimestre de l’any el
nombre de deutors concursats catalans
va augmentar un 9,5% en comparació

amb el mateix període de l’any anterior.
En concret, en els últims tres mesos de
2018 a Catalunya es van presentar 403
expedients, 205 dels quals els van presentar empreses, i 153 van ser per iniciatives de persones físiques sense activitat
empresarial. //
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HIPOTEQUES

La signatura d’hipoteques a Catalunya modera la pujada anual
al novembre, però encara creix un 25%
La incertesa és conseqüència de la decisió del Suprem per la decisió sobre el pagament
dels actes jurídics documentats

El tipus d’interès mitjà per
als préstecs hipotecaris sobre
habitatges va arribar el passat
mes de novembre el 2,61%,
enfront del 2,71% del mateix
mes de 2017, amb un termini
mitjà de 24 anys

L

a signatura d’hipoteques a Catalunya continua creixent respecte
al 2017, però ha moderat el ritme,
sens dubte per la incertesa entre
molts possibles compradors per la decisió
del Tribunal Suprem i del Govern en la
polèmica generada a final d’any pel pagament dels impostos derivats dels actes
jurídics documentat. El mes de novembre
es van registrar a Catalunya 5.363 hipoteques, una xifra que suposa un 25% més
que al novembre del 2017. L’augment
anual, però, és menor que el registrat a
l’octubre, quan la pujada va ser del 40%.
A nivell mensual, el novembre del 2018
es van signar un 7,7% menys d’hipoteques que a l’octubre del mateix any. Pel
que fa al capital prestat, el mes de no-

vembre passat es van donar hipoteques
a Catalunya per valor de 802.948.000
euros, un 33% més que en el mateix mes
de l’any 2017, però un 9,4% menys mes
a mes.
A nivell espanyol, el nombre d’hipoteques constituïdes per habitatges el
novembre del 2018 va ser de 28.835, un
14,2% més que al novembre del 2017. A
nivell mensual, com passa a Catalunya,
se’n van signar menys mes a mes, amb
una variació del -5%.
L’estadística s’ha moderat en comparació a octubre, quan el creixement es va
situar en el 20,4%. La incertesa deslligada pel Suprem i corregida pel Govern,
tenen els seus efectes. En taxa mensual
(novembre de 2018 sobre octubre del

563
Són les hipoteques que es van signar a Catalunya el passat mes
de novembre, una xifra que suposa un 25% més que el mateix
mes de l’any anterior
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mateix any), les hipoteques sobre habitatges van baixar un 5%, mentre que
el capital prestat va retrocedir un 2,2%.
En tots dos casos es tracta del primer
descens en un mes de novembre des de
l’any 2015.
Les comunitats amb major nombre
d’hipoteques constituïdes sobre habitatges el novembre van ser Madrid (5.595),
Catalunya (5.363) i Andalusia (5.209). Les
majors taxes de variació anual es van donar a les Canàries (+ 28,6%), Catalunya (+
25%) i Comunitat Valenciana (+ 24,4%).
Entre els descensos, els més significatius
van correspondre a Extremadura (-6%) i
Aragó (-4,4%).
El tipus d’interès mitjà per als
préstecs hipotecaris sobre habitatges
va arribar el passat mes de novembre
el 2,61%, enfront del 2,71% del mateix
mes de 2017, amb un termini mitjà de
24 anys.
El 60,7% de les hipoteques sobre
habitatges es va constituir a tipus variable, en contrast amb el 39,3% que
va signar a tipus fix. El tipus d’interès
mitjà a l’inici per les hipoteques sobre
habitatges a tipus variable es va situar
en el 2,42%, enfront del 2,99% de les
de tipus fix. //
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MACROECONOMIA

L’economia catalana alenteix el creixement fins al 2,6%
després de tres anys per sobre del 3%
La construcció modera la forta expansió dels darrers trimestres, amb un creixement del 4%
per sobre la resta de grans sectors

L’

economia catalana va alentir el creixement fins al 2,6%
després de tres anys de forts increments, concretament
del 3,8% el 2015, el 3,6% el 2016 i el 3,4% el 2017, segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament
l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i Hisenda. La
moderació s’explica per la desacceleració del comerç mundial
–especialment en el sector industrial-, la incertesa del context
global i l’afebliment de l’impuls monetari del BCE. El creixement mitjà del PIB català el 2018 es va situar una dècima per
sobre de la mitjana espanyola i vuit per sobre la mitjana de la
zona euro. D’altra banda, la taxa d’atur mitjana anual del 2018
es va reduir fins a l’11,5%, la més baixa en deu anys i uns dos
punts per sota el 2017. La construcció, segons aquestes dades,
modera la forta expansió dels darrers trimestres, amb un creixement del 4% per sobre la resta de grans sectors.
L’ocupació, segons l’EPA, ha crescut un 2,3% interanual
el quart trimestre i un 2,7% en el conjunt del 2018. La taxa
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d’atur repunta lleugerament el quart trimestre (11,7%) a causa del fort dinamisme de la
població activa però en el conjunt de l’any
va caure a l’11,5%, el valor més baix en deu
anys, i gairebé dos punts per sota de la taxa
del 2017 (13,4%).
Pel que fa les dades intertrimestrals, el
creixement de l’economia catalana va ser del
0,6% en els darrers tres mesos de l’any. Això
és una dècima menys que el trimestre anterior, tot i que per sota del ritme de creixement
mitjà dels darrers anys. Pel que fa el conjunt
de l’Estat, l’avanç va ser lleugerament superior, del 0,7%, mentre que per al conjunt de la
zona euro és molt inferior, d’un 0,2%.
Per sectors, el de serveis –que és el que té
un major pes específic- va augmentar fins al
3,3% interanual durant el quart trimestre del
2018, tres dècimes més que el tercer trimestre. Els indicadors d’activitat van mostrar increments en totes
les branques, però els comportaments van ser més dinàmics en
les activitats professionals, científiques i tècniques.
Quant a l’activitat turística, el nombre de turistes estrangers
es va estabilitzar (-0,8% de gener a novembre) però destaca el
fort creixement de la seva despesa, que augmenta un 6,4% anual
fins al mes de novembre.
La moderació del PIB durant el quart trimestre s’explica fonamentalment pel comportament del sector industrial, que es
contrau un 1,5% interanual, per primer vegada des de l’inici de
la recuperació (a l’Estat, va ser del -1,1%). Segons l’Idescat i el
Departament d’Economia, com que la indústria és el sector més
exposat a l’exterior també és el més directament afectat per la
dinàmica de la demanda externa en un context de desacceleració
del comerç mundial i de creixement feble dels principals socis
comercials. El comportament desfavorable del sector industrial
és generalitzat a les grans economies de la zona euro. //
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FIRES

BBConstrumat ja té contractat més del
75% de l’espai de superfície d’exposició

Projectes
transformadors

El saló més gran de la construcció d’Espanya espera superar la xifra
d’expositors de 2017

U

L

a 21a edició de Barcelona Building
Construmat (BBConstrumat), que
tindrà lloc del 14 al 17 de maig al
recinte de Gran Via, es perfila com
a una de les millors dels últims anys. A
falta de quatre mesos per a la seva celebració, el saló de la construcció de Fira
de Barcelona ja té ocupat més del 75%
de la seva superfície expositiva, la qual
cosa significa un augment del 50% respecte als metres quadrats contractats en
el mateix període per a l’edició de 2017.
La nova edició de BBConstrumat
ha despertat gran expectació entre les
empreses de la construcció del país amb
prop de 200 empreses confirmades i unes
altres 240 amb les quals s’està gestionant
la seva participació en una edició que espera superar el número d’expositors de
2017 amb la participació de firmes de
sectors com maquinària i eina, espai públic, prefabricació i construcció industrialitzada, aïllament, energies renovables,
paviment, revestiment, cuina i bany, il·
luminació i electricitat, climatització i
calefacció, BIM, tecnologia digital o empreses de serveis, entre d’altres.
En relació amb aquest 40è aniversari
del saló, la presidenta de BBConstrumat
i del Grup Sorigué, Ana Vallés, afirma que

14 La Façana

“des de la seva primera edició, l’any 1979,
el saló ha sabut reflectir la realitat del
sector i proposar passos cap endavant,
la qual cosa l’ha convertit en el saló més
representatiu del sector a Espanya. En
aquesta línia, BBConstrumat va apostar
des de l’edició de 2015 per la innovació i
a la digitalització com a grans palanques
per al creixement, en una proposta que
està sent cada vegada més recolzada per
tots els agents de la construcció”.
Entre les empreses interessades, que
s’integraran a la zona expositiva del saló,
la Industry Arena, es troben Bayer, Ciments Molins, Grohe, Knauf, Kömmerling
Plataforma Passivhaus, Saint Gobain,
Sika, Simon o Sorigué.
L’any 2019, BBConstrumat ocuparà
34.000 metres quadrats bruts del pavelló
2 del recinte de Gran Via de Fira de Barcelona i comptarà amb un espai d’exposició exterior com a gran novetat en què es
duran a terme tota mena de demostracions per part de les empreses expositores.
Organitzat per Fira de Barcelona, el
saló tornarà a apostar per la innovació, la
digitalització i el disseny, l’accés a nous
mercats internacionals, la sostenibilitat i
el foment de les oportunitats de negoci per
poder afavorir la recuperació del sector. //

na de les àrees més destacades serà el Future Arena, l’espai de la innovació disruptiva
del saló que tornarà a presentar a
2.000 metres quadrats els projectes
més transformadors del sector, sent
l’únic certamen sectorial europeu
que ho fa.
En aquest espai, es donaran
a conèixer les iniciatives de centres tecnològics i universitats en
l’àmbit de la robòtica, la tecnologia
BIM, els biomaterials o l’economia circular sota el comissariat de
l’Institut d’Arquitectura Avançada
de Catalunya (IAAC); les empreses
participants presentaran les seves
novetats al Showroom i comptaran
amb l’oportunitat d’explicar els seus
productes en càpsules de trenta minuts al Technical Corner, en tots dos
casos com a finalistes dels Premis
BBConstrumat, comissariats per la
Fundació Mies van der Rohe; i les
millors 20 startups europees de la
construcció seran presents al Startup Village, que compta amb el comissariat de l’exdirector de la Mobile World Capital, Aleix Valls. Així
mateix, BBConstrumat presentarà
diverses solucions constructives
sostenibles que es poden implementar en tot tipus d’edificacions. //

La presidenta
de BBConstrumat i
del Grup Sorigué, Ana
Vallés, afirma que “des
de la seva primera
edició, l’any 1979, el
saló ha sabut reflectir
la realitat del sector i
proposar passos cap
endavant, la qual cosa
l’ha convertit en el saló
més representatiu del
sector a Espanya
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ACTUALITAT SECTOR

La CEPTA assegura que la mala salut de la construcció
impedeix una millora de l’ocupació
L’Observatori Empresarial de la CEPTA assenyala que la crisi econòmica va afectar durament
la construcció i s’ha fet notar en la demografia d’algunes comarques

5,26%

És la representació el sector de la construcció en
el PIB l’any 2018 quan fa 12 anys era del 13’10%

Els responsables de l’Observatori Empresarial de la CEPTA

L

a patronal tarragonina, la Confederació Empresarial de la
província de Tarragona (CEPTA), va presentar fa uns dies
l’Observatori Empresarial dels darrers dotze anys amb
dades contraposades. Mentre que el sector serveis i les
exportacions han millorat, la indústria s’ha estancat i la construcció ha passat de representar el 13,10% del PIB al 5,26%.
Aquesta situació ha reforçat el desequilibri poblacional entre
les comarques d’interior i les de costa amb davallades demogràfiques molt preocupants, 15.499 persones des de 2011, amb
un impacte especialment greu al Priorat, la Ribera d’Ebre i la
Terra Alta. Només el Tarragonès i el Baix Penedès han registrat
un creixement significatiu de la població que s’explica per la
proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona i la qualitat de
les infraestructures de transport.
L’estudi analitza el període 2006-2018 on s’evidencia la
caiguda del sector de la construcció en que només s’ha vist
“parcialment compensada” pel comportament del sector ser-
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veis que ha crescut quatre punts. El pes del sector primari
(agricultura, ramaderia i pesca) ha seguit davallant fins a representar un pes gairebé testimonial a l’any 2016. En canvi, el
sector industrial ha incrementat també lleugerament, dades
que desmentirien la desindustrialització del territori.
La mala salut de la construcció no ha ajudat a normalitzar
la situació del mercat de treball i la taxa d’atur a Tarragona i
l’Ebre, que es situava en el 13,9% l’any passat, amb una evolució pitjor que a la resta de país i amb una població ocupada
encara per sota de la que presentava a l’any 2006.

Les conclusions sobre la construcció
> El sector de la construcció a la província de Tarragona continua evidenciant un mal comportament, tant en termes d’activitat (VAB / PIB) com d’ocupació.
> Els volums de licitació d’obra pública romanen en nivells
històricament baixos, només presentant un cert dinamisme
els vinculats amb l’administració local.
> El nombre d’habitatges iniciats i finalitzats, així com d’hipoteques concedides es troba, encara, en mínims històrics.
> La compravenda d’habitatges presenta un millor comportament comparatiu, tot i que encara resta molt per sota de les
xifres assolides a l’any 2007.
> El creixement de l’ocupació i la davallada addicional de
l’atur, depenen de la normalització de la construcció. //
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URBANISME

Exposició pública del projecte de reforma
del Passeig de la Boca de la Mina
Ha estat produïda pel Museu de Reus en coordinació amb Batlle i Roig Arquitectes,
els autors del projecte d’intervenció urbanística

L’

Ajuntament de Reus ha obert
aquest mes de febrer una exposició per donar a conèixer al conjunt de la ciutadania el projecte
de millora i recuperació del passeig de la
Boca de la Mina al vestíbul de l’edifici de
l’antic hospital. L’exposició ha estat produïda pel Museu de Reus en coordinació
amb Batlle i Roig Arquitectes —autors
del projecte d’intervenció urbanística—
i consta de diverses maquetes a escala
d’alguns dels futurs àmbits del passeig.

La mostra instal·lada a l’antic
hospital Sant Joan fa un
repàs del passat i present
del passeig per centrar-se
en l’explicació d’un projecte
que condicionarà i dignificarà un espai de gran valor
natural, patrimonial i sentimental, i afavorirà els usos
que contribueixin a mantenir-ne la seva identitat
16 La Façana

La mostra estarà oberta fins el dimarts 2 d’abril, d’acord amb el termini
administratiu d’exposició pública del
projecte, i es podrà visitar de dilluns a
divendres, de 15:30 a 20:30h.
Al vestíbul del palau municipal hi
haurà també una petita mostra amb uns
plafons de l’exposició, i la consulta del
projecte tècnic es podrà fer a través dels
canals corporatius habituals.
Els projectes executius es poden consultar presencialment del 20 de febrer al 3
d’abril a les dependències dels Serveis
Tècnics d’Arquitectura i Urbanisme de
l’Ajuntament de Reus.
La mostra instal·lada a l’antic hospital Sant Joan fa un repàs del passat
i present del passeig per centrar-se en
l’explicació d’un projecte que condicionarà i dignificarà un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental,
i afavorirà els usos que contribueixin
a mantenir-ne la seva identitat. Això
passa per consolidar el passeig com a
espai d’esbarjo, per a la pràctica esportiva i de salut, per a activitats de coneixement i descoberta del medi, i per
promocionar els seus valors culturals i
històrics. //

L

a intervenció urbanística al
passeig planteja tres àmbits
d’actuació:

El passeig
El projecte inclou una actuació urbanística troncal de condicionament del
passeig que mantindrà el caràcter natural de l’espai, en millorarà les condicions de drenatge i il·luminació, i recuperarà elements de valor històric.
El Jardí Agrari del Camp
Un nou espai públic de 7.709m2 estructurat com una parcel·la agrícola
amb voluntat productiva, educativa
i de lleure. El jardí dels fruiters i el
jardí dels horts permetran recuperar
la relació entre els ciutadans de Reus
i la seva agricultura més propera.
El Parc de les Olors
Una nova zona verda per a descans
i lleure, de 10.687m2, que posa en
relació el passeig amb el Barranc del
Molí. El sistema de recorreguts permet gaudir d’una experiència sensorial a l’entorn d’un conjunt de plantacions d’espècies aromàtiques. //
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El Centre Social El Roser s’haurà de tornar a licitar perquè
no s’hi ha presentat cap empresa
L’alcalde de Reus assegura que l’increment de l’obra pública dels darrers mesos ha fet que
les empreses no puguin assumir el projecte

E

l Centre Social El Roser de Reus ha
patit un entrebanc i no podrà complir amb el calendari previst inicialment, que establia posar-lo en
marxa entre finals d’any i començaments
del 2020. Així ho va avançar fa uns dies
el portal digital www.tarragonadigital.
cat. La primera fase de les obres va sortir a concurs públic amb un pressupost
de licitació de 454.000 euros, però cap
empresa s’hi va presentar i, per tant, va
quedar desert. El govern municipal assegura que no és una situació anòmala
i que es refarà el projecte per tornar-lo a
licitar. Consideren que l’increment d’obra
pública dels darrers mesos ha fet que les
empreses no puguin assumir tots els projectes urbanístics.
L’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer,
afirmava a la premsa que «tornarem a co-
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L’alcalde de Reus Carles Pellicer, l’any passat durant
la presentació del nou Centre Social El Roser

mençar tot el procés, haurem de refer el
plec de condicions, la qüestió econòmica». El batlle manté que «el centre es farà,
aquestes coses passen». No és estrany, de
fet, que hi hagi projectes que quedin deserts. La reforma dels vestidors del camp
de futbol de la Pastoreta de Reus també
va viure una situació com aquesta, i es va
tornar a licitar incrementant-ne el pressupost. «No ens preocupa en excés més
enllà que retarda una mica l’obra, forma
part de la dinàmica administrativa», va
concloure l’alcalde sense voler-li donar
més importància.

El projecte

El Centre Social El Roser es construirà
per fases i, un cop completat, inclourà
una cafeteria-menjador social, oberta a
la ciutadania; un rebost solidari, que serà

el punt de gestió i distribució de la xarxa
d’aliments; dependències d’allotjament
temporal per a situacions d’emergència;
i espais municipals, on s’hi traslladarà el
servei del Pla Local d’Inclusió Social de
l’Ajuntament i on s’hi ubicarà la seu social de l’associació de veïns de la urbanització Xalets Quintana, a més de disposar
d’espais per a aules i sales de reunions.
L’execució de les obres es desglossa
en dues fases. La primera, inclou la cafeteria, menjador social, rebost solidari i
espais comuns; i la segona la zona d’acollida temporal, espai administratiu, espai
multifuncional i espais comuns. L’adjudicació del contracte ho serà per la seva
globalitat, si bé l’execució de la segona
fase queda condicionada a l’existència de
disponibilitat pressupostària per a la seva
execució. //
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PORTS

Importants obres de millora als ports
catalans amb una inversió de 30 MEUR
El pla destina prop de 10 milions d’euros a la zona sud,
que contempla els ports de Cambrils a Alcanar

E

l conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat recentment el Pla d’inversions 20192022 de Ports de la Generalitat,
que suposarà una inversió de 30 milions
d’euros per part del Govern. El pla donarà
prioritat a millorar la protecció i l’abric
dels ports i a adequar les infraestructures portuàries al canvi climàtic. Una altra
part important de la inversió es destinarà
a potenciar la sinergia port-territori, és a
dir, millorar la connexió entre el port i les
ciutats, creant espais i vies que facilitin
l’intercanvi d’activitats i que fomentin la
dimensió social dels ports sense renunciar a la seva funció econòmica.
Calvet ha destacat que aquest és un
Pla “molt ambiciós que crea les condicions perquè el sector relacionat amb el

mar continuï dinamitzant l’economia i
generant ocupació”. “La Generalitat té a
punt els seus ports perquè continuïn sent
motor econòmic i social del país”, ha afegit. El titular de Territori i Sostenibilitat
ha destacat que d’aquest Pla també en
sorgiran inversions privades per valor de
més de 76 milions, de manera que el total
serà de 107 milions d’euros.
El conseller ha detallat que els objectius estratègics del Pla són la mitigació del canvi climàtic, l’impuls al sector
comercial i al transport de viatgers, la
millora de la connexió port-ciutat, el suport al sector pesquer, la potenciació de
la nàutica esportiva i l’impuls al sector
industrial i tècnic.
En paral·lel, el Departament de Territori i Sostenibilitat continua treballant

76 milions
Milions d’euros és la previsió de la inversió privada
que hi haurà als 27 ports de la Generalitat
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en la tramitació de la Llei de ports i del
Pla de ports 2030. Pel que fa a la llei,
Calvet ha explicat que ara es reprendrà
la tramitació parlamentària i que espera
que s’aprovi en 12 mesos. “Quan estigui
aprovada, disposarem d’un sistema més
coherent i més efectiu de gestió dels
ports catalans”, ha afirmat, ja que aquesta normativa fixarà una nova organització administrativa portuària, on el Departament s’encarregarà de l’ordenació
i la planificació i l’empresa pública Ports
de la Generalitat gestionarà, directament
o indirectament, tots els ports del sistema portuari català.
Pel que fa al Pla de ports, que suposarà una inversió de 2,1 milions d’euros,
es troba actualment en la fase final de
tramitació i la voluntat és presentar-lo
en un termini d’uns 9 mesos.
La Zona Portuària Sud, amb ports de
la demarcació de Tarragona i embarcadors
del riu Ebre, rebrà a prop de 10 MEUR.
Destaquen la millora del dic del port de
les Cases d’Alcanar (2 MEUR); i la zona
tècnica industrial a la zona de llevant (1,3
MEUR) i el nou passeig marítim (1 MEUR),
ambdues actuacions del port de Sant Carles de la Ràpita i també una inversió d’1,2
MEUR pel port de Cambrils al qual es faran
diverses millores tant a la zona del porc
pesquer com a la zona del Club Nàutic.
Per implementar el Pla de ports s’incorporen 2,1 MEUR per dur a terme, els
pròxims quatre anys, actuacions per desenvolupar les línies estratègiques del
futur Pla, relacionades amb la sostenibilitat, l’impuls de les energies renovables,
la mobilitat sostenible i les mesures que
s’hauran d’aplicar per mitigar el canvi
climàtic, com ara la monitorització de
dades climàtiques i batimètriques, la
instal·lació de sensors de pressió i la prevenció de la contaminació, entre d’altres.

Inversió privada

La iniciativa privada invertirà 76,3
MEUR durant aquests quatre anys. Un
52% d’aquesta inversió es destinarà a la
nàutica esportiva, un 38% al sector industrial i tècnic, un 9% a la integració
port-ciutat i un 1% al sector comercial.
La inversió del sector privat per
ports es distribuirà de la manera següent: Arenys de Mar (19%), Deltebre
(14%), Vilanova i la Geltrú (12%), Sant
Carles de la Ràpita (12%), Cambrils (9%),
Llançà (8%), Garraf (7%), l’Ampolla (5%),
Sant Feliu de Guíxols (4%), Roses (3%),
l’Ametlla de Mar (3%), l’Estartit (2%), les
Cases d’Alcanar (1%) i el port industrial
d’Alcanar (1%). //
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NOMENAMENTS

Joaquim Llansó s’incorpora al Consell Assessor
del Ministeri de Foment
El president de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya podrà interlocutar
directament amb el Ministeri

E

l president de la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya (CCOC) i vicepresident del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i de Foment del Treball, Joaquim Llansó, s’ha incorporat al
Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, a proposta del
propi Ministerio.
Llansó podrà, així, traslladar-hi directament les idees i
documents elaborats, des del 2014, per la Comissió d’Infraestructures i Equipaments del Foment del Treball i el Consell
Assessor d’Infraestructures de Catalunya, en els quals la CCOC
és membre molt actiu, per impulsar un nou model de gestió
de les infraestructures públiques que, entre d’altres qüestions,
com la transparència i la planificació a llarg termini de les infraestructures basada en la demanda, promogui un sistema de
licitació més fonamentat en els aspectes qualitatius i l’evitació
de les ofertes sota cost.
El Consejo Asesor de Fomento, constituït el juliol de 2015,
està integrat per experts independents de reconegut prestigi
en l’àmbit de les infraestructures, el transport i l’habitatge.
L’objectiu és contribuir a aconseguir la millor planificació possible de les inversions en l’àmbit del Ministerio de Fomento.
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De fet, la seva constitució dóna
compliment a una de les recomanacions del Consell de la Unió
Europea, que proposava la creació
d’un observatori independent per
a l’avaluació dels grans projectes
d’infraestructura i per contribuir
a una estricta selecció de les inversions.

Les funcions del Consejo
Asesor són:
> Assessorar i informar el titular del Ministerio de Fomento en
matèria d’infraestructures, transport i habitatge quan així ho
sol·liciti.
> Assessorar en matèria de planificació d’inversions en infraestructures, transport i habitatge.
> Assessorar en matèria d’impuls de la coordinació entre la
iniciativa pública i privada en actuacions i projectes d’infraestructures, transport i habitatge. //
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INFRAESTRUCTURES

La Diputació construirà una nova rotonda d’accés
a Vinyols i els Arcs
El projecte, que vol millorar la seguretat i la mobilitat, també preveu reforçar l’enllumenat en aquest punt
i compta amb un pressupost de 489.000 euros

L

a Diputació de Tarragona construirà una nova rotonda a
la carretera T-314 en la intersecció amb el Camí de Sant
Joan. Aquest projecte pretén millorar la mobilitat i la seguretat viària, tant dels usuaris que accedeixen a Vinyols
i els Arcs per aquest punt com de la resta de vehicles que utilitzen aquest nus viari per accedir a altres municipis o emplaçaments. Aquesta cruïlla ha patit alguns accidents en els últims
anys i finalment s’ha optat per situar-hi una rotonda per evitar
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aquesta cruïlla que és utilitzada per molts ciutadans que hi tenen finques agrícoles o fins i tot que la utilitzen per anar o venir
de Cambrils per una carretera diferent a la T-314.
A més de la construcció de la rotonda, les millores també
preveuen reforçar i garantir el nivell d’il·luminació necessari. El
projecte, aprovat inicialment pel ple de la Diputació de Tarragona, compta amb un pressupost de 489.583,29 euros i es preveu
que les obres comencin abans de finalitzar el 2019. //
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INFRAESTRUCTURES

L’Aeroport de Reus reprendrà les connexions
de vols xàrter amb Maó i Eivissa
Els vols amb destinació vacacional s’avancen dues setmanes respecte l’any passat

L’

Aeroport de Reus recupera aquest febrer l’operativa
de vols xàrter amb destinació vacacional a les Illes
Balears. Es tracta de les connexions amb Maó, que es
reprenen dues setmanes abans que el 2018, i a Eivissa.
D’aquesta manera, l’Aeroport amplia l’oferta de destinacions,
al mateix temps que posa les instal·lacions a la disposició de
viatges d’interès social. L’any passat es van fer 22 vols amb
destinació a Menorca durant els prop de tres mesos en què es
va desenvolupar l’operativa duta a terme per la companyia Air
Nostrum.
Amb aquesta mateixa companyia van viatjar els passatgers
dels vols que va organitzar la Imserso a Eivissa i que van sumar
un total de 14 operacions entre octubre i novembre. Aquest
2019, Eivissa s’afegeix a Maó com a destinació de l’Aeroport
de Reus durant els primers mesos de l’any i comença a operar la primera setmana de febrer. Amb aquests vols setmanals,
l’Aeroport amplia el nombre d’enllaços abans de l’inici de la
temporada estival.

Pèrdua de passatgers

L’aeroport de Reus ha registrat un descens de passatgers durant el mes de gener respecte a l’any passat. En concret, es van
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registrar 5.834 viatgers però suposa una disminució de l’11,8%
en comparació al mateix mes de 2018. En canvi, el nombre de
moviments, 756, va augmentar un 1,5% sobretot per l’increment
d’operacions xàrter, que van ser 58 durant el mes de gener, i que
va ajudar a mitigar els efectes de la reducció de vols regulars a
l’aeroport reusenc durant la temporada hivernal. //
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INFRAESTRUCTURES

Pressió a Foment perquè posi en marxa el tram del corredor
mediterrani entre Vandellòs i Tarragona
L’alcalde de Salou pregunta “si hi ha problemes de seguretat” en la variant que el govern espanyol
preveu que sigui una realitat aquesta primavera

L’

alcalde de Salou, Pere Granados,
apressa el Ministeri de Foment
perquè posi en marxa el tram
del corredor mediterrani entre
Vandellòs i Tarragona, que després de
nombrosos retards podria ser una realitat
aquesta primavera, tot i que la convocatòria de les properes eleccions generals
poden fer canvis en els terminis. Granados va demanar saber “quin problema hi
ha en el traçat” del corredor mediterrani
entre Tarragona i Vandellòs perquè encara no hagi entrat en funcionament i si
hi ha problemes “de seguretat”. Mentrestant, els batlles del Camp de Tarragona
unifiquen posicions amb el Govern per

Els batlles del Camp de Tarragona unifiquen posicions
amb el Govern per fer arribar
a Madrid abans de les eleccions estatals del 28 d’abril
les seves demandes sobre
aquesta infraestructura
22 La Façana

fer arribar a Madrid abans de les eleccions les seves demandes sobre aquesta
infraestructura.
La darrera previsió havia apuntat que
la variant començaria a ser operativa el
2018, però el comissionat del govern espanyol de les obres del corredor, Josep
Vicent Boira, va apuntar a finals de l’any
passat a Tarragona que podria ser una realitat la primavera de 2019, tot i que de
moment no hi ha hagut cap copncreció.
La doble via d’ample ibèric està acabada i
es va anunciar que l’Agència de Seguretat
Ferroviària estava fent les comprovacions
pertinents i formant els maquinistes que
operaran a la instal·lació.
L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet,
va destacar que els batlles del territori
estan units i que es troben “unificant el
criteri” amb el Govern. Quan ho enllesteixin, compareixeran davant l’Estat “no
només ensenyant el consens, també mostrant el calendari i exigència d’actuació”.
Poblet ha revelat que aquesta setmana hi
havia una reunió per abordar la qüestió a
Barcelona però que ha quedat ajornada.
Tot i això, confia que l’agenda es “reac-

tivarà” en pocs dies per “tancar el cercle
completament” i anar davant del govern
espanyol abans de les eleccions. “I també
després, perquè es ratifiqui”, segons l’alcalde de Vila-seca.
A banda de posar pressió al Govern,
l’alcalde de Salou també va criticar
aquells diputats catalans al Congrés que
any rere any “voten uns pressupostos que
no contemplen partides” pels trams del
corredor mediterrani al territori, segons
va afirmar el propi Granados en un acte
que va compartir amb l’alcaldessa de
Cambrils i l’alcalde de Vila-seca.

Provatures

Fa unes setmanes en un acte a Tarragona,
el comissionat del corredor Josep Vicent
Boira va explicatr que la variant de Vandellòs entrarà en funcionament aquest
any ja que l’obra està acabada i ara s’està
treballant en els sistemes de seguretat i
en la formació dels maquinistes. L’obra
permetrà “eliminar el coll d’ampolla” al
llarg de 40 quilòmetres, un tram on ara
“no només no es redueix el temps sinó
també la fiabilitat”, ha lamentat. //
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EMPRESES

Creen a Mataró la primera immobiliària ‘ètica’
i ‘independentista’ de Catalunya
La República assegura que destinarà els beneficis de la venda de pisos a causes
“socials, mediambientals i de país”

A

caben de posar en marxa a Mataró la primera immobiliària “ètica” i “independentista”, un projecte impulsat
per Adam Roca, un emprenedor que explica que tan important és un pilar com l’altre a l’hora de concebre el nou
model d’empresa. L’un sorgeix dels seus propis convenciments
polítics i socials; l’altre, de la necessitat de sacsejar un sector
econòmic que considera sovint mancat de bones pràctiques. La
República, com s’ha batejat l’empresa, destinarà els beneficis a
causes socials, mediambientals i republicanes “amb l’objectiu
d’esdevenir el que es va votar l’1-O”, però també s’aplicarà un
codi ètic intern per “fugir de l’especulació” i garantir unes condicions laborals dignes i transparents.
“Volem aplicar la bona praxi per fer les coses d’una manera diferent”. Sobre aquesta premissa es construeix La República, la immobiliària “sense ànim de lucre” que Adam Roca
ha posat en marxa aquest mes de febrer. Després de més de
dos anys treballant en el sector, aquest emprenedor de Mataró ha vist la necessitat d’impulsar un canvi de model.
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L’objectiu de l’empresa continuarà sent la compravenda i
el lloguer d’immobles, però amb una òptica diferent del que
és habitual en el sector i allunyat de l’especulació immobiliària. “Volem participar del mecenatge social, revertint els
beneficis a la societat a partir de la ‘triple P’, les persones,
el país i el planeta”.
En aquest sentit, a final de cada exercici, La República
obrirà un concurs públic perquè les entitats presentin projectes per poder ser finançats. Roca detalla que es vol treballar
en tres àmbits: el social, el mediambiental i el de país. Aquest
darrer, destaca, passa pel suport a la cultura i a la construcció
de la república catalana.
Tot i ser conscient que el seu marcat caràcter independentista li pot tancar algunes portes, Roca també espera que
li pugui obrir d’altres però, sobretot, que aquesta opció no
sigui un fre al desenvolupament d’un negoci que més enllà
dels seus ideals vol contribuir a una millora del sector en el
seu conjunt. //
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ACTUALITAT EMPRESARIAL

Jordi Just i Àgata Girbes pacten una candidatura de consens
per compartir la presidència de la Cambra de Reus
Les dues plataformes s’integren en una que treballarà “per sumar esforços i fer una Cambra més forta a
l’hora de defensar els interessos de les empreses del territori”

Isaac Sanromà, al centre, rodejat d’Àgata Girbes i Carles Prats (esquerra) i Jordi Just i Marta Domènech (dreta)

L

es plataformes Cambr4.0 i #TotsSomCambra van rubricar el dimarts 26 de febrer un acord per concórrer de manera conjunta a les eleccions a la Cambra de Comerç de
Reus que se celebraran a començaments del proper mes
de maig. L’acord es va presentar, amb la presència dels dos
presidenciables, Àgata Girbes i Jordi Just, dos representants dels
equips negociadors, Carles Prats i Marta Domènech, i l’actual
president de la institució, Isaac Sanromà.
Precisament Sanromà va obrir l’acte posant en valor un
acord “molt positiu, perquè durant els últims mesos aquestes
dues plataformes han aconseguit molta implicació de moltes
empreses del territori sobre el futur de la Cambra i això enforteix la marca de la institució”. Sanromà es va felicitar de
l’entesa de les dues plataformes i es va mostrar convençut

L’acord preveu repartir la presidència entre
Jordi Just i Àgata Girbes: els tres primers
anys per a Just i l’any que tanca el mandat
per a Girbes. De les 22 cadires que formen
part del ple de la Cambra de Comerç de
Reus, 12 seran per #TotsSomCambra i 10 per
a candidats provinents de Cambr4.0
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que aquesta nova aliança és “mot positiva pel futur de la
Cambra”.
Jordi Just, per la seva banda, va posar l’accent en la integració dels dos equips de treball: “A partir d’ara tots formem part
del mateix equip i treballarem pels mateixos objectius”. Àgata
Girbes, per la seva banda, va destacar que “sumem persones
i capacitats que són complementàries i que ens fan més fàcil
assolir l’objectiu que tots volem: fer una Cambra millor”.
Des dels equips negociadors, Carles Prats va constatar que
“hem percebut molt bona sintonia i punts de vista en comú
sobre com ha d’evolucionar la Cambra”, mentre que Marta Doménech va ressaltar que “de tot plegat en surt un equip amb
molta capacitat i molta il·lusió per fer realitat la nostra idea de
tenir una Cambra més forta a l’hora de defensar els interessos
de les empreses del territori”.
L’acord preveu repartir la presidència entre Jordi Just i Àgata
Girbes: els tres primers anys per a Just i l’any que tanca el mandat per a Girbes. De les 22 cadires / epígrafs que formen part del
ple de la Cambra de Comerç de Reus, 12 seran per a candidats de
#TotsSomCambra i 10 per a candidats provinents de Cambr4.0.
Tots dos presidenciables s’han mostrat a favor d’ampliar el ple
de la Cambra “per incorporar noves veus i que l’organisme sigui
el màxim representatiu possible dels sectors econòmics del territori”. Pel que fa al Comitè Executiu de la institució, l’acord és
que hi hagi 4 membres de cadascuna de les plataformes inicials,
que ara queden integrades en una de sola. //
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ACTUALITAT REUS

Inversió de 368.000 euros per millorar les voreres de Reus
Les actuacions consisteixen en el paviment de les voreres i construcció de guals, així com treballs
específics de reconstrucció de passos de vianants

L’

Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via
Pública, ha iniciat les obres previstes per enguany del
pla municipal de millora de voreres i altres elements
de la via pública. En conjunt, s’actuarà en una trentena d’espais repartits per tota la ciutat, amb un pressupost de
368.060,15 euros. Les obres han estat adjudicades a tres empreses.
En dos anys, l’Ajuntament haurà millorat les voreres d’una
quarantena d’espais de la ciutat, amb una inversió de 508.000
euros. L’any passat es va actuar en una desena d’espais, amb una
inversió de 140.000 euros.
El pla de millora de voreres s’emmarca en l’actuació municipal de manteniment i posada al dia de la via pública, i complementa les actuacions de millora urbana que l’Ajuntament
executa amb inversions com el manteniment del paviment
asfàltic de diferents vials de la ciutat o la construcció de nous
aparcaments en solars de la ciutat.
Les actuacions consisteixen en el paviment de les voreres i
construcció de guals, així com treballs específics de reconstrucció de passos de vianants. Les actuacions han estat definides a
partir de les necessitats detectades a partir dels suggeriments
de la ciutadania, les operacions de manteniment de la Brigada
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El consistori té previst donar continuïtat als
treballs de reasfaltat de carrers amb una
inversió prevista de 349.690 euros segons
el projecte actualment en fase de licitació
municipal o les reunions de proximitat als barris del Govern
de Reus.

Asfaltat de carrers

L’Ajuntament de Reus té previst donar continuïtat enguany
als treballs de re asfaltat de carrers amb una inversió prevista
de 349.690 euros segons el projecte actualment en fase de licitació. La xifra se suma als 291.000 euros que es van invertir
l’any passat en aquest concepte.
Les obres tenen el doble objectiu de millorar el manteniment dels carrers de la ciutat per posar-los al dia, i de garantir
la seguretat del trànsit. En aquest sentit, s’actua en vials amb
el paviment en mal estat, com a conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas del temps. //

La Façana

25

ACTUALITAT REUS

L’Associació espanyola de productors de vermut
trasllada la seu a Reus
Compta entre els seus socis amb les 3 empreses productores de diferents marques vermut de Reus
(De Muller, Miró i Yzaguirre)

Carles Pellicer, al centre, durant la presentació de l’acord entre l’Ajuntament de Reus i l’ANEV

L’

Ajuntament de Reus i l’Associació Espanyola d’Elaboradors i Distribuïdors de Vermut,
Bitter-soda i Aperitius Vínics
(ANEV) van signar a mitjans d’aquest
mes de febrer un conveni de col·laboració gràcies al qual s’estableix el trasllat
de la seu social de l’associació a Reus,
ciutat relacionada històricament amb
el sector vitivinícola i la producció de
vermut.
Aquest acord ha estat fruit de
l’oferta que es va fer fa diversos mesos des de la capital del Baix Camp a
l’ANEV i en la que s’hi han vist implicats tant l’Ajuntament de Reus com
els diferents productors de vermut de
la ciutat que són membres d’aquesta
associació.
L’Ajuntament de la ciutat ha fet una
aposta decidida per acollir la seu de
l’ANEV, que fins a l’actualitat era a Madrid, per tal de consolidar el posicionament de Reus com a capital del vermut i
contribuir així a l’estratègia de promoció
turística relacionada amb el vermut que
es desenvolupa des de l’Agència Reus
Promoció.
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Des de l’Ajuntament de Reus, mitjançant l’Agència Reus Promoció, s’oferirà
suport tècnic i organitzatiu a l’ANEV
en la realització de les seves activitats
a Reus, i donarà suport a l’associació en
l’establiment de relacions institucionals
amb les entitats de la ciutat i el territori,
vinculades especialment al sector vitivinícola.
Amb la signatura d’aquest protocol,
s’obre un ventall de possibilitats per a
la generació de sinergies de col·laboració amb l’ANEV, incloent-hi projectes en
l’àmbit internacional.

Des del 1977

L’ANEV es va constituir l’any 1977, i té
com a objectiu la representació, gestió,
defensa i foment dels interessos dels seus
membres, tenint com a àmbit d’actuació
tot l’estat, i les instàncies internacionals
corresponents, integrant empreses que
elaboren més del 90% del vermut que es
comercialitza a Espanya.
Entre les seves tasques, l’ANEV treballa temes relacionats amb la normativa
tècnico-sanitària d’elaboració dels vins
aromatitzats, principalment el vermut i

L’ANEV es va constituir l’any
1977, i té com a objectiu
la representació, gestió,
defensa i foment dels interessos dels seus membres, tenint com a àmbit
d’actuació tot l’estat, i les
instàncies internacionals
corresponents
totes aquelles disposicions que puguin
afectar l’elaboració i comercialització
d’aquests productes, a escala autonòmica, estatal i internacional: vi base i altres
ingredients, pràctiques i tractaments
enològics, envasat, venda (normativa i
pràctiques comercials), fiscalitat, publicitat i promoció i, aspectes socials del
consum de begudes alcohòliques, entre
d’altres.
Actualment l’ANEV compta entre els
seus socis les 3 empreses productores de
diferents marques vermut de Reus (De
Muller, Miró i Yzaguirre). //
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Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp

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:

PER I TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

AS SE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

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