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Nou Casal
al Nucli Antic
de la Selva del Camp
L’empresa Construccions Josep M. Miró SL de Reus executa el projecte
dissenyat per l’estudi Escalímetre Arquitectes d’Anna Ollé Simó,
que també ha inclòs la remodelació de l’auditori de Santa Llúcia
Pàg 4

INCERTESA A LA CIUTAT DE REUS DAVANT
LES ELECCIONS MUNICIPALS
Pàg 16
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

SUMARI

EDITORIAL

4 / Nou Casal al Nucli Antic de la
Selva del Camp

Temps de pactes

8 / L’atur baixa de 902 persones al
març i el mes es tanca amb 395.740
desocupats
10 / Els avenços tecnològics a
BBConstrumat
12 / La Cambra de Contractistes
avisa que el 2019 cauran les
licitacions del sector públic perquè
no hi ha pressupostos
13 / Primer certificat Breeam per la
construcció d’un hotel a Barcelona
14 / La Fundació Laboral estarà
present al BBConstrumat
16 / Incertesa a la ciutat de Reus
davant les eleccions municipals
18 / Creix el nombre d’hipoteques
sobre habitatges
19 / Obres del nou poliesportiu
lleuger a l’escola Cèlia Artiga
20 / La Generalitat avança que la llei
catalana reduirà les tres mensualitats
que el propietari pot exigir per llogar
un pis
21 / Banc Sabadell tanca la venda del
80% de la immobiliària Solvia

E

ls resultats electorals de les eleccions estatals del 28 d’abril
posen encara una incògnita més gran a les eleccions municipals del proper diumenge 26 de maig a la ciutat de Reus i a la
majoria de les poblacions del Camp de Tarragona perquè el
gir ha estat espectacular respecte altres comicis i deixen clar que a
partir d’ara s’haurà de pactar perquè ja queden lluny els temps de
majories absolutes, pràcticament sense excepció.
Tothom reconeix que no tenen res a veure unes eleccions amb
les altres, però és evident que marquen tendències i el creixement
ja previst de les candidatures d’Esquerra Republicana de Catalunya
en detriment dels candidats del PdCat, ara batejats com a Junts x
Cat, encara es podria agreujar més si s’accentua aquesta tendència
a l’alça per l’efecte 28A.
També l’esperada pujada de Ciutadans a les localitats de la Costa Daurada com Salou o Cambrils es podria veure frenada de sobte,
ja que l’efecte Arrimadas sembla que ha caducat i els taronges han
patit una davallada important respecte les eleccions catalanes del
21 de desembre, quan es van convertir en la força més votada al
Parlament de Catalunya. En canvi, al PSC respiren molt més tranquils perquè han salvat els mobles després del 28A amb la clara
opció de formar un govern, ja sigui en solitari, al costat de Podemos
i altres formacions o un govern en solitari amb suport puntuals. A
la ciutat de Reus i a altres localitats de les nostres comarques, el
PSC espera millorar els resultats de fa 4 anys, quan van ser bastant
dolents, gràcies a l’impuls del partit liderat per Pedro Sánchez.
Sigui com sigui, està clar que la fragmentació del vot és una
tendència a l’alça a totes les localitats. Reus no serà una excepció i el proper govern haurà de tornar a ser un govern de pactes
perquè difícilment un partit podrà governar en solitari a no ser
que obtingui un resultat molt clar, fet que en aquests moments no
contempla ningú. //
La Junta del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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PROJECTES

Nou Casal al Nucli Antic
de la Selva del Camp
L’EMPRESA CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRÓ SL DE REUS
EXECUTA EL PROJECTE DISSENYAT PER L’ESTUDI ESCALÍMETRE
ARQUITECTES D’ANNA OLLÉ SIMÓ, QUE TAMBÉ HA INCLÒS
LA REMODELACIÓ DE L’AUDITORI DE SANTA LLÚCIA

E

l nou Casal del Nucli Antic de la Selva del
Camp i la remodelació de l’Auditori de Santa
Llúcia d’aquesta localitat ja són una realitat. El
nou equipament municipal es va estrenar amb
dues jornades de portes obertes plenes d’activitats
per a tots els públics, amb un especial protagonisme
per a les entitats locals, que han de ser les principals
usuàries de l’espai
Després de set mesos d’obres que han anat a càrrec de l’empresa del Gremi de la Construcció del Baix
Camp Construccions Josep M. Miró SL de Reus, el projecte dissenyat per Anna Ollé, de l’estudi Escalímetre
Arquitectes, i Joan M. Tomàs com a Arquitecte tècnic,
ha contemplat la construcció de dues noves plantes
superiors a l’edifici annex a Santa Llúcia, així com la
remodelació i condicionament de l’antiga església que
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conforma la sala-auditori, de manera que els dos espais
passen a convertir-se en un nou centre polivalent i de
serveis per a les associacions i veïns del municipi.
El total de l’equipament compta amb una superfície útil de 436 metres quadrats i la dotació pressupostària d’aquesta actuació, de prop de 600.000 euros,
s’ha realitzat aprofitant la darrera subvenció del Pla
de Barris de la Generalitat, i s’ha planificat a partir del
projecte inicial, redactat el 1989, que ja contemplava
el creixement de l’estructura de l’edifici annex, però
redistribuint el nucli vertical d’instal·lacions previst.
El projecte es divideix amb la reforma de l’antiga
església de Santa Llúcia com a auditori i l’ampliació
de l’edifici annex com a casal d’entitats. L’ampliació
s’ha realitzat amb una gran obertura en la cantonada la planta segona que dona lleugeresa a l’edifici.

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

EL PROJECTE HA CONTEMPLAT LA CONSTRUCCIÓ DE DUES
NOVES PLANTES SUPERIORS A L’EDIFICI ANNEX A SANTA
LLÚCIA, AIXÍ COM LA REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT
DE LA SALA-AUDITORI, DE MANERA QUE ELS DOS ESPAIS
PASSEN A CONVERTIR-SE EN UN NOU CENTRE POLIVALENT I
DE SERVEIS PER A LES ASSOCIACIONS I VEÏNS DEL MUNICIPI
L’empresa constructora ha hagut de treballar en
un projecte al Nucli Antic de la Selva del Camp, un
fet que sempre dificulta la seva execució ja que es
treballava en un edifici antic envoltat d’altres construccions.

LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CASAL DEL NUCLI ANTIC

Aquesta finestra, orientada a sud-est, permet disposar d’una sala amb vistes sobre la pròpia teulada
de l’antiga església i de les cobertes del nucli antic.
La placeta exterior s’ha deixat lliure, amb un gran
banc, també en cantonada, per a les tertúlies dels
veïns, justament a la part més assolellada de l’espai.

EL PROJECTE ES DIVIDEIX AMB
LA REFORMA DE L’ANTIGA ESGLÉSIA
DE SANTA LLÚCIA COM A AUDITORI
I L’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI ANNEX
COM A CASAL D’ENTITATS

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Les tres plantes del Casal es divideixen en sales
polivalents, pensades sobretot per a realitzar reunions i tasques administratives, segons el programa
definit pel promotor, l’Ajuntament de la Selva del
Camp. Es manté el pati de llums existent per donar
ventilació i llum naturals a tots els despatxos, es creen grans distribuïdors a cada planta per comunicar
els diferents espais i es col·loca el nucli de circulacions verticals al fons amb una escala compartimentada de ferro i l’ascensor, obert als distribuïdors, és
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Cada despatx està totalment equipat amb xarxa
wi-fi i de telèfon, a banda de comptar amb servei de
reprografia, armaris-taquilla, climatització i mobiliari. A cada planta hi trobem un petit office, integrat
amb els revestiments i armaris. La planta baixa, que
també s’ha remodelat totalment, passarà a acollir
bàsicament els serveis i les dependències dels Jutjats
de Pau, mentre que la primera i segona es posen a
disposició de les entitats del poble per a la realització de les seves activitats habituals. La segona planta, a més, compta amb una sala polivalent més gran i
diàfana, pensada per a reunions de més envergadura,
cursos o xerrades de petit format.
L’obra nova ha consistit en la remunta de 2 plantes pis de l’edifici annex seguint l’estructura prevista
per a la remuntada de parets perimetrals de càrrega,
pilars i forjats unidireccionals de formigó i entrebigat ceràmic amb capa de compressió. Els tancaments
exteriors són amb el sistema SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic per l’Exterior) per a una millor eficiència energètica. La nova coberta de l’equipament s’ha
fet invertida amb acabat de graves, només accessible
per al manteniment.
En quant a les compartimentacions, els projecte
ha previst envans de pladur i grans mampares de
ferro amb vidre acústic laminat de seguretat d’accés
als despatxos, que donen, juntament amb les obertures de façana, transparència entre els diferents
espais i visuals a les teulades del Nucli Antic.
Pel que fa als acabats interiors l’obra ha consistit
en la instal·lació de paviment parquet a les parts
ampliades i reformades, i sòcol d’alumini; revestiLa Façana
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L’AMPLIACIÓ S’HA REALITZAT AMB UNA GRAN OBERTURA
EN LA CANTONADA DE PLANTA SEGONA QUE DONA
LLEUGERESA A L’EDIFICI. AQUESTA FINESTRA, ORIENTADA
A SUD-EST, PERMET DISPOSAR D’UNA SALA AMB VISTES
SOBRE LA PRÒPIA TEULADA DE L’ANTIGA ESGLÉSIA I DE
LES COBERTES DEL NUCLI ANTIC
ments verticals, arrimadors i armaris de melamina
de diferents tons de grisos que donen ritme als espais; fals sostre fonoabsorvent a les sales i despatxos
amb més capacitat.
En quant als acabats exteriors d’aquest nou projecte: Les fusteries exteriors són d’alumini amb trencament de pont tèrmic, de color negre i amb vidre
amb cambra; el remat de brancals, llindes i ampits
de les obertures s’han realitzat amb xapa de ferro
pintada també negre; l’acabat de la façana principal
s’ha executat a base de morter a la calç i la pintura
exterior és als silicats.

LA REMODELACIÓ DE L’AUDITORI DE SANTA LLÚCIA

Pel que fa a la sala de Santa Llúcia, s’hi han dut a
terme actuacions de condicionament per tal de millorar-ne l’acústica i per dotar-la d’equips de climatització, equipament audiovisual i mobiliari i s’ha
refet l’escenari existent. S’ha construït també una
avantsala que permet separar i aïllar millor l’auditori
de la porta exterior. Aquest vestíbul s’ha creat amb
el mateix tipus de mampares de ferro i vidre acústic
utilitzat en el casal.
L’estructura de l’antiga església és de murs de
maçoneria de càrrega, arcs de pedra i coberta de
bigues de fusta i entrebigat ceràmic, a dues aigües
amb acabat de teula àrab. No s’ha intervingut sobre
l’estructura de l’Auditori, només s’han tractat les
bigues de fusta existents amb una pintura ignífuga
especial per a assegurar la seva resistència al foc segons normativa contra incendis actual. A l’exterior
s’ha pintat la façana amb pintura als silicats i s’han
instal·lat lletres de ferro per a la senyalització de
l’equipament. //
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Un espai amb set
segles de vida

U

bicat al carrer de l’Hospital,
el casal d’entitats i l’auditori Santa Llúcia formava part,
precisament, de l’hospital medieval
de Sant Jaume i Santa Llúcia, aixecat al voltant de l’any 1330 com un
servei destinat a acollir els pobres i
peregrins. Aquesta funció s’allargaria durant segles, tot i que es compagina com a seu de confraries i
germandats, fins que a mitjan segle
XIX passa a habilitar-se com a escola
pública.
En l’etapa de la Guerra Civil és
la seu de la Unió de Rabassaires,
durant la dictadura va acollir la Falange i diverses de les seves seccions i abans de tornar a ser escola
a principis dels setanta encara va
acollir les bandúrries de la Rondalla
de Santa Llúcia. És l’any 1989 quan
s’aconsegueix una subvenció de la
Diputació per tal de remodelar tot
el complex i convertir-lo en l’actual
sala-auditori. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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OCUPACIÓ

L’atur baixa de 902 persones al març i
el mes es tanca amb 395.740 desocupats
En termes anuals, suposa el menor descens des del desembre del 2013

L’

atur registrat a Catalunya va baixar
de 902 persones al març en relació al febrer i el mes es va tancar
amb 395.740 desocupats, xifra
que representa un descens del 0,23% intermensual, segons el Ministeri de Treball
i Seguretat Social. Pel que fa en comparació
amb el mateix mes de l’any passat, l’atur va
caure en 15.721 persones, un 3,82% menys.
Tot i que es redueix en termes anuals, és el
menor descens des del desembre del 2013,
quan aleshores l’atur va caure un 3,41%.
Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’atur es
va reduir al març en 33.956 persones, un
1,03% menys respecte al febrer, mentre que
en relació al mateix mes de l’any passat el
descens va ser del 4,89%, concretament en
167.467 persones. El nombre de desocupats
es va situar en 3.255.084.
Per sectors d’activitat, dels 395.740
aturats que hi havia el mes passat a Catalunya, 9.068 (+208) eren del sector de
l’agricultura, 43.656 (-316) de la indústria,

Per sectors d’activitat, dels
395.740 aturats que hi havia
el mes passat a Catalunya,
9.068 (+208) eren del sector de l’agricultura, 43.656
(-316) de la indústria, 30.730
(-134) de la construcció,
284.267 (-1.723) del sector
serveis i 28.019 (-1.063) no
tenien una feina anterior
8 La Façana

48.514
És la xifra d’aturats a les comarques de Tarragona després del
descens de la desocupació del
darrer més

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

30.730 (-134) de la construcció, 284.267
(-1.723) del sector serveis i 28.019 (-1.063)
no tenien una feina anterior.
D’altra banda, del total de desocupats a Catalunya, 170.840 eren homes i
224.900 eren dones. D’aquests, 31.495
eren menors de 25, dels quals 16.702
eren homes i 14.793 eren dones, segons
les dades del Ministeri de Treball.

Puja l’afiliació a la Seguretat Social

Durant el mes de març, l’afiliació a la
Seguretat Social va augmentar un 0,74%
en relació al mes anterior, concretament
en 25.100 persones fins a situar la xifra
total en 3.410.506. Si es compara amb el
mateix mes de l’any, es va registrar un
augment del 2,70% fins a les 89.679.
Per règims, 2.854.091 persones pertanyien al règim general, 550.095 autònoms, 6.319 estaven inclosos en el règim
del mar i una persona en el del carbó.
Al conjunt de l’Estat, es va seguir la
mateixa tendència, amb increments del
0,82% en termes mensuals, concretament 155.104 persones, i d’un 2,93% en
comparació amb el mateix mes de l’any
passat (541.489 persones més). //

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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FIRES

Els avenços tecnològics que donaran forma a la casa del futur,
presents a la Fira BBConstrumat
El saló destinarà a la innovació més disruptiva a la seva pròxima edició, que tindrà lloc
del 14 al 17 de maig a Barcelona

C

om seran els materials amb què es
construiran els edificis del futur?
Quin impacte tindrà la robòtica al
sector de la construcció del segle
XXI? Quin paper jugaran les noves tecnologies a la construcció i a la interacció
amb les noves llars? És possible aplicar
nous models de gestió com l’economia
circular a un sector tan tradicional com
el de la construcció? Aquestes i altres
preguntes tindran resposta al projecte
Future House que, comissariat per l’IAAC
Advanced Architecture Group, es desenvoluparà al marc de Future Arena, l’espai
de 2.000 metres quadrats que Barcelona
Building Construmat (BBConstrumat)
destinarà a la innovació més disruptiva a
la seva pròxima edició, que tindrà lloc del
14 al 17 de maig al recinte de Gran Via.
Organitzat per Fira de Barcelona, BBConstrumat torna a apostar d’una manera
decidida per la innovació com un dels ele-

ments clau per al sector de la construcció
com ho està fent des de la seva edició de
2015, sent l’únic esdeveniment sectorial
europeu que destina un espai propi als
projectes més innovadors i transformadors de la construcció (Future Arena).

Un pas endavant

A l’edició d’enguany i en col·laboració amb
l’IAAC, el saló fa un pas endavant i presenta Future House, una àrea organitzada en
les cinc fases (materials avançats i bio; robòtica i construcció avançada; economia
circular, IoT i Big Data, BIM i les realitats
augmentada, virtual i mixta) que conformen el cicle de vida a la construcció de la
casa del futur amb els projectes d’investigació més capdavanters desenvolupats per
Universitats i Centres Tecnològics nacionals i internacionals de reconegut prestigi.
Amb el projecte Future House de l’IAAC, BBConstrumat vol donar resposta a

El saló fa un pas endavant i presenta Future House, una àrea
organitzada en les cinc fases (materials avançats i bio;
robòtica i construcció avançada; economia circular, IoT i Big
Data, BIM i les realitats augmentada, virtual i mixta) que conformen el cicle de vida a la construcció de la casa del futur
10 La Façana

una sèrie de reptes que el sector té plantejats com a conseqüència de la implementació de les noves tecnologies per tal
de fer front a qüestions com l’augment
de la població mundial, l’increment del
nombre d’habitants a les ciutats, l’impacte de l’activitat constructora en el medi
ambient, els avenços als materials o la
influència de la intel·ligència artificial,
el Big Data i l’Internet de les Coses (IoT).
Entre els projectes que es donaran a
conèixer a Future House destaquen Innochain FlectoFold, un sistema de façanes fabricat amb material bio reforçat amb
fibres (PRF) dels instituts Itke i ICD de la
Universitat de Stuttgart (Alemanya); Coworking Robots de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), dos
braços de robot que construiran components arquitectònics en una demostració
en viu; Kubik Digital Twin de Tecnalia, un
model dinàmic i virtual de l’estructura física a través de Big Data; una experiència
immersiva i remota d’edificis construïts a
través de realitat augmentada de l’Institut
Europeu de Disseny (IED) a Espanya; o el
Phi del Strelka Institute de Rússia, una
plataforma de gestió energètica renovable d’habitatges, basada en blockchain i
gestionada per ciutadans. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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ACTUALITAT SECTOR

La Cambra de Contractistes avisa que el 2019 cauran
les licitacions del sector públic perquè no hi ha pressupostos
Alerten que la licitació d’administracions locals baixa un 25% de l’últim trimestre del 2018
al primer del 2019, segons dades provisionals
aquest trimestre calculen que el valor de
les licitacions per part d’administracions locals és d’uns 231 milions d’euros,
els últims tres mesos del 2018 va ser de
308,6 milions, en el que els representats
de la Cambra qualifiquen “d’efecte frenada” per la proximitat de les eleccions. Pel
que fa al primer trimestre del 2018, és a
dir, el mateix període que els 231 milions
d’enguany, el valor va ser de 243 milions,
només amb una diferència de 12 milions.

Davallada general

L

a Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya alerta
que és molt possible que les licitacions per part de l’administració pública caiguin el 2019, i en especial les de
la Generalitat i l’Estat espanyol. En aquest sentit, el seu
president, Joaquim Llansó, vaticina que serà “un any gris” i
atribueix aquesta davallada a la manca de pressupostos tant a
nivell català com espanyol, que impossibilitaran que es pugui
fer cap licitació que no fos ja prevista, mentre que també afirma
que les administracions locals accentuaran aquesta baixada. És
en aquesta línia, de fet, que avança que, segons dades provisionals, la licitació per part d’ajuntaments ha caigut un 25% des
de l’últim trimestre del 2018 fins al primer del 2019. Tot i això,
i respecte al mateix període del 2018, enguany les licitacions
totals han augmentat un 19% (les locals cauen un 5%), però
els representants de la cambra ho atribueixen a la proximitat
de les eleccions i preveuen que després dels comicis tornaran
a baixar.
Així, en el marc de la presentació de l’informe del sector
del 2018 i les previsions per al 2019, expliquen que mentre
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En aquest sentit, i reafirmant-se en la davallada general, Llansó ha remarcat que
mentre que l’any passat les licitacions es
van xifrar fins als 1.062,6 milions a nivell
local, i els 1.655 milions en total, aquest any no creu que s’hi
pugui arribar en cap dels dos casos. Tot i això, i pel que fa al
global de les licitacions, aquest primer trimestre de l’any les
xifres sí que superen les del 2018, amb 426 milions el 2019 i
389,6 milions l’any passat.
D’altra banda, Llansó també ha retret a la Generalitat i la
Moncloa l’aturada d’inversió pública que, en el cas de l’Estat,
han denunciat que fa més de 7 anys que dura. En aquest sentit,
la Cambra reclama que s’inverteixi el 2,2% del PIB, que xifren
en aproximadament 5.000 milions l’any.
Malgrat tot, apunten que el sector va créixer un 4,7% el 2018
respecte l’any anterior, i segons les previsions d’Euroconstruct
el 2019 el creixement serà del 4,5%, encara que remarquen que
les previsions per al 2018 eren del 5,7%, un punt més del que
va acabar sent.
Pel que fa a les dades sobre ocupació, la cambra apunta que
segons les xifres de l’Enquesta de Població Activa l’augment
mitjà de persones ocupades ha estat del 2%, amb 16.400 persones més el 2018, arribant fins als 212.600 treballadors. //
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SOSTENIBILITAT

Primer certificat Breeam per la construcció d’un hotel
a Barcelona amb criteris sostenibles
Entre d’altres, durant l’etapa de construcció es va vetllar tant per reutilitzar els residus generats
com per respectar els horaris de descans i reduir el soroll

L’

Hotel Motel One Barcelona Ciutadella ha estat el primer hotel de
nova construcció en arribar al nivell Breeam com a molt bo, la tercera millor puntuació del sistema de certificació. Des de la fase de disseny, l’obra es
va plantejar en base a criteris sostenibles.

Es va desenvolupar un pla de Biodiversitat
amb la intenció de controlar l’erosió i reduir al màxim els riscos ambientals.
Durant l’etapa de construcció es va
vetllar tant per reutilitzar els residus generats com per respectar els horaris de
descans i reduir el soroll.

La bona gestió ha permès que l’edifici estalviï en consum energètic i aigua. A més, s’ha afegit un sistema que
optimitza les instal·lacions, regulant
la llum o la climatització en funció de
la utilització. Aquesta qualificació en
el certificat BREEAM garanteix que la
construcció va més enllà dels requeriments normatius.
L’ITeC és, des de 2011, entitat oficial
de formació per a la metodologia d’avaluació i certificació de la sostenibilitat
de l’edificació i la planificació Breeam®
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology),
el mètode d’avaluació i certificació de la
sostenibilitat en l’edificació tècnicament
més avançat i líder a nivell mundial amb
més de 20 anys al mercat i 541.000 edificis certificats en 77 països des de la seva
creació en 1990.

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

La Façana

13

FORMACIÓ

La Fundació Laboral estarà present al Barcelona Building
Construmat que se celebrarà del 14 al 17 de maig
L’entitat paritària divulgarà la seva proposta de valor al BBConstrumat 2019 i presentarà
el seu nou Centre de Pràctiques Preventives

L

a Fundació Laboral de la Construcció estarà present novament
al Barcelona Building Construmat
que se celebrarà del 14 al 17 de
maig, on oferirà una mostra representativa de la seva proposta de valor i serveis en les àrees de formació, prevenció
i ocupació, amb diferents activitats com
demostracions de treballs verticals i un
simulador de carretons elevadors entre
d’altres.

L’entitat comptarà amb un estand de
més de 100 m² situat al Pavelló 2, Nivell
0, Carrer F estand 59 del recinte Gran Via
de la Fira de Barcelona.
A més, com a novetat aquest any, tindrà un espai exterior on estarà ubicada la
seva Aula Mòbil i on es portaran a terme
diferents activitats i tallers demostratius
durant els dies del saló.
De la mateixa manera, la Fundació
Laboral presentarà el seu nou Centre de

El Centre de Pràctiques Preventives és una estructura
d’edifici en fase de construcció, que reprodueix part dels
elements constructius d’una obra, on s’instal·len diferents
equips de treball com mitjans auxiliars, mitjans
de protecció col·lectiva o sistemes per a l’ancoratge
d’equips de protecció individual
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Pràctiques Preventives (CPP), un espai de
335 m² on es realitzen formacions pràctiques de prevenció de riscos laborals i que
ha estat inaugurat aquest mes d’abril.

Edifici en fase de construcció

Aquest Centre de Pràctiques Preventives és una estructura d’edifici en fase de
construcció, que reprodueix part dels elements constructius d’una obra, on s’instal·len diferents equips de treball com
mitjans auxiliars, mitjans de protecció
col·lectiva o sistemes per a l’ancoratge
d’equips de protecció individual.
La seva estructura està dividida en
tres mòduls: El primer simula una construcció de forjats d’edificació, construïts
en formigó armat in situ; el segon una
construcció industrial metàl·lica i el tercer, una construcció prefabricada de formigó i estructura metàl·lica.
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Entre les formacions
pràctiques estan les de
prevenció de riscos laborals
en alçada, treballs verticals,
espais confinats, muntatges
de proteccions col·lectives i
de bastides, pràctiques amb
grua torre, etc.
La seva part exterior està dedicada al
muntatge de diferents tipologies de bastides tubulars, aprofitant tota la façana
de fins a 12 metres d’alçada. També està
equipat amb una Sala d’Exposició i Utilització d’Equips de Protecció Individual
(EPI’s), de 36 m².
Entre les formacions pràctiques que
es realitzen estan les especialitats de
prevenció de riscos laborals en treballs
en alçada, treballs verticals, espais confinats, muntatges de proteccions col·lectives i de bastides, pràctiques amb grua
torre, neteja industrial, cobertes industrials, cobertes inclinades i manteniment
de lluernes, així com formació pràctica
emmarcada dins el Conveni General del
Sector de la Construcció en matèria de
prevenció de riscos laborals. //
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ACTUALITAT

Incertesa a la ciutat de Reus davant les eleccions municipals
del 26 de maig després dels resultats de les generals
Si als comicis locals es donessin els mateixos resultats que a les passades eleccions del 28A,
les principals alcaldies del Camp de Tarragona podrien ser per Esquerra

D’esquerra a dreta, els tres principals candidats a l’alcaldia de Reus, Careles Pellicer, Noemí Llauradó i Andreu Martín

E

ls resultats electorals de les eleccions estatals del 28
d’abril posen encara una incògnita més gran a les eleccions municipals del proper diumenge 26 de maig a la
ciutat de Reus i a la majoria de les poblacions del Camp
de Tarragona perquè el gir ha estat espectacular respecte altres
comicis.
Tothom reconeix que no tenen res a veure unes eleccions
amb les altres, però és evident que marquen tendències i el creixement ja previst de les candidatures d’Esquerra Republicana de
Catalunya en detriment dels candidats del PdCat, ara batejats
com a JuntsxCat, encara es podria agreujar més si s’accentua
aquesta tendència a l’alça per l’efecte 28A.
També l’esperada pujada de Ciutadans a les localitats de
la Costa Daurada com Salou o Cambrils es podria veure frenada de sobte, ja que l’efecte Arrimadas sembla que ha caducat
i els taronges han patit una davallada important respecte les
eleccions catalanes del 21 de desembre, quan es van convertir
en la força més votada al Parlament de Catalunya. En canvi, al
PSC respiren molt més tranquils perquè han salvat els mobles
després del 28A amb la clara opció de formar un govern, ja sigui
en solitari, al costat de Podemos i altres formacions o un govern
en solitari i amb suport puntuals. A la ciutat de Reus i a altres
localitats de les nostres comarques, el PSC espera millorar els

La gran incògnita és saber si Carles Pellicer
tornarà a ser la força més votada a nivell
local amb la seva marca Junts x Reus, fet
que li garantiria una alcaldia de forma bastant segura, més que res per la impossibilitat de configurar-se una majoria alternativa
per la fragmentació del vot
16 La Façana

resultats de fa 4 anys, quan van ser bastant dolents, gràcies a
l’impuls del partit liderat per Pedro Sánchez.

Pellicer i la tercera alcaldia

A Reus ja estan totes les cartes damunt la taula a l’espera de les
eleccions del 26 de maig. La gran incògnita és saber si Carles
Pellicer i la seva marca Junts x Reus tornarà a ser la força més
votada a nivell local, fet que li garantiria una alcaldia de forma
bastant segura, més que res per la impossibilitat de configurar-se una majoria alternativa. El candidat nacionalista, que
fins ara ha amagat les sigles i ha optat per Junts x Reus, s’ha
rodejat d’algunes novetats a la llista, entre les quals destaca
l’exdelegada del Govern i exregidora socialista Teresa Pallarès,
que se suma a una llista que conserva noms de l’anterior com
ara Montse Vilella, Montse Caelles o l’incombustible Hipòlit
Montseny. Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que
alguns dels fitxatges que ha realitzat i l’efecte Junqueras sumin
els vots necesaris per intentar assolir d’una vegada per totes
l’alcaldia reusenca o, almenys, que puguin qüestionar el domini
de Carles Pellicer dels últims anys.
La candidata Noemí Llauradó ha confiat en l’actual regidora Montse Flores que l’acompanyarà i també en els fitxatges
de l’advocat Daniel Recasens i de l’independent Carles Prats,
exgerent de Vermuts Miró i un home força popular en el món
de la cultura i les entitats. La CUP, amb Marta Llorens al capdavant, també es presentarà amb la incògnita de si pot conservar els anteriors resultats quan va obtenir un sorprenent
segon lloc amb sis regidors, mentre que el PSC ha tornat a
confiar en Andreu Martín per encapçalar una llista que podria
ser necessària per configurar un govern amb ERC i Junts x Cat
si finalment Ara Reus desapareix del mapa, com algunes enquestes pronostiquen. Precisament ARA Reus tindrà a Daniel
Rubio com a cap de llista en substitució de Jordi Cervera, que
ha fet un pas enrere.
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Dificultats al PP

Per la seva part, el Partit Popular, que alguns també el veuen
fora del consistori per la presència de Vox, tornarà a optar pel
duet Sebastià Domènech-Dolors Compte. La gran incògnita a
Reus és la de Ciutadans. El partit que fins ara s’havia convertit
en el principal partit de l’oposició ha patit una crisi interna de
greus conseqüències. A poc menys de tres setmanes de tancar
les llistes, la direcció del partit va expulsar a tots els regidors
locals perquè havien qüestionat algunes decisions del partit
a nivell general, enfrontant-se amb la direcció de Barcelona.
Finalment Débora García, una advocada totalment desconeguda, serà la cap de llista dels taronges pel 26 de maig, amb
una incertesa total respecte als seus resultats. En canvi, Juan
Carlos Sánchez juntament amb la resta de regidors de Ciutadans
d’aquesta legislatura han decidit presentar-se i ho faran amb
el partit Dcide per tal d’intentar treure rèdit de la seva feina al
consistori però amb aquestes noves sigles.

Les llistes electorals que també aspiren a entrar al consistori són Primàries, amb Lluís Pallejà, i En Comú Podem,
amb Pilar Flamenco, dues incògnites a hores d’ara, igual que
també ho és Vox, un partit que a Reus presentarà llista i que
el 28 d’abril va superar el PP amb un total de 3.000 vots, una
xifra que els permetria entrar al consistori si es repetissin
amb 2 regidors. La darrera llista electoral ha estat Entre Veïns, una llista electoral independent impulsada per diverses
entitats veïnals amb Valentín Rodríguez al capdavant, que
difícilment obtindrà representació però que restarà a altres
candidatures.
Sigui com sigui, està clar que la fragmentació del vot és una
tendència a l’alça a totes les localitats. Reus no serà una excepció i el proper govern haurà de tornar a ser un govern de pactes
perquè difícilment un partit podrà governar en solitari a no ser
que obtingui un resultat molt clar, fet que en aquests moments
no contempla ningú. //

Victòria clara del PSOE a tot l’Estat i triomf històric d’ERC a Catalunya

E

l PSOE va guanyar les eleccions al Congrés dels Diputats, amb
123 escons, 38 més que els obtinguts el juny del 2016, i pot
sumar majoria absoluta tant amb Cs, que ha pujat fins als 57
escons, o amb la suma d’Unides Podem –que ha aconseguit 42 diputats i els partits independentistes. Mentrestant, el PP s’ha enfonsat
fins als 66 diputats, perdent 71 dels escons que va aconseguir l’any
2016, i Vox ha entrat al Congrés amb 24 diputats. A Catalunya, la
victòria ha estat per a ERC, que per primera vegada ha guanyat unes
generals. Ha obtingut 15 diputats, 6 més, i ha quedat per davant
del PSC, que també puja i aconsegueix 12 escons, 5 més. En Comú
Podem i JxCat han obtingut 7 diputats cadascun, el primer perdent
5 diputats i el segon 1 respecte els aconseguits per CDC el 2016. Cs
es manté amb 5 escons a Catalunya, el PP s’enfonsa amb un únic
diputat –en perd 5-, i Vox obté un representant.
Amb el 100% escrutat, el PSOE ha aconseguit més de 7,4 milions
de vots, fet que representa el 28,6%, molt per sobre dels 5,4 milions
de paperetes que va aconseguir el 2016, quan va obtenir el 22,63%
dels vots. La candidatura de Pedro Sánchez ha sumat 38 diputats
respecte als últims comicis. L’altra cara de la moneda és la del PP.
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El partit de Pablo Casado ha obtingut 66 escons, fet que suposa que n’ha perdut més de la meitat dels 137 que va aconseguir el
juny del 2016 amb Mariano Rajoy com a cap de llista. Els populars
s’han deixat pel camí 71 escons. Les llistes populars han rebut uns
4,3 milions de vots, el 16,69%. El 2016, va aconseguir 7,9 milions de
vots, el 33%.

La gran victòria d’Oriol Junqueras
A Catalunya, la victòria ha estat per a ERC, que obté 15 diputats i en
suma 6 respecte el 2016. Els republicans, amb Oriol Junqueras com
a cap de llista per Barcelona, han superat el milió de vots, amb el
24,5%, molt per sobre dels 632.000 i el 18,18% del 2016. Per la seva
banda, el PSC ha aconseguit 12 escons, 5 més que en els anteriors
comicis. La candidatura encapçalada per Meritxell Batet ha obtingut
el 23,2% dels vots i el suport de 952.000 ciutadans. Fa quatre anys en
va obtenir 559.000, el 16,1%. En Comú Podem ha passat de guanyar
les eleccions generals a Catalunya a quedar en tercera posició. La
candidatura de Jaume Asens ha obtingut 7 diputats, 5 menys que el
2016, amb poc més de 610.000 vots, el 14,8%. //
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HIPOTEQUES

El nombre d’hipoteques sobre habitatges creix un 1,5%
en el global de Catalunya durant el gener
A l’Estat, es va produir un increment del 22,5% respecte el primer mes de l’any passat

94.224
Euros és l’import mitjà
a Tarragona, un 0,2% menys
que el gener del 2018
euros, mentre que a l’Estat es va situar en
els 121.036 euros.

La demarcació de Tarragona

E

l nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya va augmentar
un 1,5% durant el mes de gener,
fins a les 5.025, respecte el mateix
mes de l’any passat, segons les dades de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Catalunya va ser el tercer territori de
l’Estat on més hipoteques es van signar després de la Comunitat de Madrid
(10.478) i Andalusia (6.140) però on
menys van augmentar en termes interanuals. Respecte el mes anterior, es

va produir un increment del 48,2%. Pel
que fa el capital prestat, va pujar fins
als 790,8 milions d’euros, xifra que suposa una pujada del 10,6% respecte el
gener del 2018 i un 62,6% més que al
desembre.
A la resta de l’Estat, el nombre d’hipoteques signades sobre habitatges es va
enfilar un 22,5%, fins a les 36.832, amb
un import prestat de 4.458 MEUR, un
21,6% més anual. Quant al capital prestat
de mitjana, a Catalunya va ser de 157.378

A les comarques de Tarragona, es van formalitzar 535
hipoteques al gener, dues menys que el mateix període de
l’any passat. L’import total prestat va ser de 50,4 milions
d’euros, un 0,8% menys
18 La Façana

Per demarcacions, a les comarques de
Tarragona, es van formalitzar 535 hipoteques al gener, dues menys que el mateix
període de l’any passat. L’import mitjà es
va situar en 94.224 euros, un 0,2% menys
que el gener del 2018, mentre que l’import total prestat va ser de 50,4 milions
d’euros, un 0,8% menys.
Pel que fa a les comarques de Barcelona, es van signar 3.785 hipoteques
al gener, un 0,8% més respecte el mateix mes del 2018, mentre que l’import
mitjà es va situar en 174.481 euros, un
10,4% més que el primer mes del 2018.
Pel que fa l’import total, va ascendir fins
als 660,4 milions d’euros, un 11,3% més.
A la demarcació de Lleida, en canvi,
la formalització d’hipoteques al gener
va caure un 5,2%, fins a les 183, amb un
import mitjà de 84.786 euros, un 4,6%
més respecte el mateix. Quant a l’import
prestat, va ser de 15,5 milions d’euros, un
0,8% menys anual.
Per últim, la de Girona és on més va
créixer la formalització d’hipoteques,
amb un 12,2% més respecte el gener del
2018. En total, van ser 522 davant les 465
de l’any passat. L’import prestat va pujar
fins als 64,5 milions d’euros, un 16,6%
més, i l’import mitjà per préstec va ser
de 123.542 euros, un 3,9% més a anual,
segons les dades de l’INE.
Per comunitats, les que van presentar un major increment anual van ser les
de Madrid (104,8%), Castella-La Manxa
(25,3%) i l’Aragó (17,3%). Per contra, els
majors descensos es van produir a les
Illes Balears (-10,6%), a Galícia (-7,1%) i a
la Comunitat Foral de Navarra (-5,3%). //
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ACTUALITAT REUS

Comencen les obres del nou poliesportiu lleuger annex
a l’escola Cèlia Artiga de Reus
L’ús social dels nous polis lleugers, amb un pressupost d’1,25 milions d’euros seguirà la línia dels que ja
existeixen a hores d’ara a la ciutat

L

es obres del nou poliesportiu lleuger
annex a l’Escola Cèlia Artiga de Reus
s’han iniciat fa uns dies amb diferents treballs preparatoris com la
neteja i el marcatge dels espais que ocuparà aquest poliesportiu. El nou equipament tindrà una superfície de 2.245 metres quadrats amb una pista poliesportiva
de 22x44 metres, apta per a la pràctica de
les modalitats esportives de sala, inclosos
el patinatge i l’hoquei patins.
Els poliesportius lleugers són una
aposta per cobrir la ciutat d’instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la
pràctica esportiva de tots els col·lectius.
Aquests equipaments tenen com a objectiu respondre a les necessitats escolars,
tant pel que fa a les activitats docents
d’educació física com a les activitats extraescolars esportives.
L’ús social dels nous polilleugers seguirà la línia dels que ja existeixen a hores d’ara a la ciutat, és a dir, amb una distribució de tres franges horàries: horari
escolar (per activitats docents pròpies del
centre escolar o, puntualment, de centres
escolars propers), horari extraescolar (de

Els poliesportius lleugers
són una aposta per cobrir
la ciutat d’instal·lacions
esportives de proximitat i
facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius
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dilluns a divendres al migdia i en horari
correlatiu a l’escolar a la tarda, també per
a competicions escolars els dissabtes al
matí) i un horari social d’ús esportiu per a
projectes i programes municipals, entitats
esportives, veïnals i activitats d’esport per
a tothom (de dilluns a diumenge).

Origen de l’acord

La construcció d’aquest polilleuger és fruit
de l’acord entre el govern municipal i el
grup municipal del PSC per destinar el
gruix del romanent de la liquidació dels
comptes municipals de 2017 a la construcció de dos polilleugers (el de l’Escola Cèlia Artiga i un altre a l’Escola Joan Rebull)
amb una inversió aproximada d’1.215.000
euros per a cada un dels pavellons.

Aquests equipaments tenen
com a objectiu respondre
a les necessitats escolars,
tant pel que fa a les activitats docents d’educació
física com a les activitats
extraescolars esportives
A més, una part d’aquest superàvit
dels comptes de 2017 s’ha destinat a finançar la redacció del projecte executiu
del pavelló del Molinet, vinculat a l’Institut Roseta Mauri, amb un import de
70.000 euros. La redacció del projecte s’ha
realitzat el 2018 i la previsió d’execució de
les obres és entre els anys 2019-2020. //
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HABITATGE

La Generalitat avança que la llei catalana reduirà les tres
mensualitats que el propietari pot exigir per llogar un pis
La consellera Ester Capella veu “massa tímides” les millores del decret convalidat
per la Diputació Permanent del Congrés

La norma espanyola
estableix que la durada
dels contractes sigui
d’entre 5 i 7 anys en funció
de si la propietat és d’una
persona física o jurídica.
L’avantprojecte de llei
catalana establirà que
la durada mínima se situï
entre sis i deu anys
Entre 5 i 7 anys

L

a consellera de Justícia, Ester Capella va avançar a mitjans d’abril que la
llei catalana d’arrendaments urbans
reduirà l’avançament de tres mensualitats que amb el marc legal actual pot
exigir el propietari d’un pis en llogar-lo. En
el marc d’una interpel·lació al ple del Parlament, va recordar que amb la llei es vol
situar la durada mínima dels contractes de
lloguer entre els 6 i 10 anys i superar la
legislació estatal a través del Codi Civil de
Catalunya. En aquest sentit, ha considerat
que malgrat les “tímides millores” del reial
decret llei sobre habitatge aprovades recentment per la Diputació Permanent del
Congrés dels Diputats, encara s’està “molt
lluny” dels estàndards europeus.
El marc legal actual estableix que
el propietari d’un pis pot exigir l’avançament de tres mensualitats al llogater
com a fiança, dipòsit i aval bancari com
a condició per a l’arrendament. Segons

la consellera de Justícia, Ester Capella, el
Govern ho considera “excessiu” i ha apostat per reduir aquesta quantitat.
En relació amb el dret d’adquisició
preferent de l’inquilí en cas de venda de
l’habitatge, la regulació espanyola permet que els inquilins hi renunciïn. I segons Capella, molts llogaters ho fan obligats per clàusules incloses d’ofici en els
contractes d’arrendament. En canvi, la
llei catalana, segons la consellera, suprimirà aquesta possibilitat i deixarà sense
efecte totes les clàusules de renúncia incloses en els contractes signats a partir
de la seva entrada en vigor.
A més, Capella va qualificar “d’anacrònics” els mecanismes per acreditar l’estat dels immobles i va indicar la
necessitat d’utilitzar nous recursos per
evitar conflictes innecessaris entre arrendadors i arrendataris sobre els possibles
danys anteriors i posteriors al contracte.

El marc legal actual estableix que el propietari d’un pis pot
exigir l’avançament de tres mensualitats al llogater com a
fiança, dipòsit i aval bancari com a condició per a l’arrendament. Segons la consellera de Justícia, Ester Capella,
el Govern ho considera “excessiu” i ha apostat per reduir
aquesta quantitat
20 La Façana

La norma espanyola estableix que la durada dels contractes sigui d’entre 5 i 7
anys en funció de si la propietat és d’una
persona física o jurídica. En canvi, segons
la consellera, l’avantprojecte de llei catalana establirà que la durada mínima dels
lloguers d’habitatges a Catalunya se situï
entre sis i deu anys.
Per a la consellera Capella, l’estabilització del mercat de lloguer ha de servir
per reduir la diferència entre “el creixement accelerat del lloguer i l’estancament dels salaris” i la norma catalana ha
de permetre al departament competent
en matèria d’habitatge i als ens locals
limitar els preus del lloguer.
En aquest sentit, ha afegit que “cal
anar més enllà de l’índex de referència de
preus del lloguer”, perquè “només així”
es podrà fer front a “l’augment desproporcionat dels preus”.

Creix el preu del lloguer

Segons dades del Departament de Justícia, al conjunt de Catalunya el preu
mitjà del lloguer ha crescut un 29% en
els últims 5 anys. En xifres, significa que
ja ha arribat als 698 €; 160 € més que el
2013. Així doncs, el preu del lloguer ja
ha superat el nivell previ a l’esclat de la
crisi. L’increment general s’ha accentuat especialment a Barcelona, on el preu
mitjà d’un pis de lloguer de 72 metres
quadrats és actualment de 949 euros. Es
tracta d’un 38% més que fa 5 anys. És a
dir, d’un increment mitjà de prop de 270
euros per pis. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

IMMOBILIÀRIA

Banc Sabadell tanca la venda del 80% de la immobiliària
Solvia per 241 milions d’euros
L’operació, anunciada al desembre, ja ha obtingut l’autorització pertinent i generarà una plusvàlua de 138
milions a l’entitat catalana

B

anc Sabadell ha tancat la venda del 80% de la immobiliària Solvia a Holding Spain, del grup Intrum AB, per 241
milions d’euros un cop obtingudes les pertinents autoritzacions, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L’operació es va anunciar a finals de l’any passat i quedava
pendent el vistiplau de les autoritats. Els 241 milions d’euros
es corresponen amb el valor de la totalitat del capital social de
Solvia, de 300 milions d’euros, i es podria incrementar en un
import màxim de 40 milions si es compleixen les condicions
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A la cartera de Solvia, hi ha hipoteques residencials, préstecs corporatius i per a petites
i mitjanes empreses, immobles comercials,
crèdits garantits i no garantits i carteres de
béns immobles
previstes relacionades amb l’evolució de determinades línies de
negoci de Solvia, segons precisa l’entitat. L’operació ha generat
una plusvàlua de 138 milions d’euros.
A través de l’acord, Intrum ha adquirit el 80% mentre que
el 20% restant el seguirà mantenint el Banc Sabadell. Un cop
concretada l’operació, el director general d’Intrum per a Ibèria
i Llatinoamèrica, va destacar que “hem ampliat el perímetre de
la nostra relació comercial amb Banc Sabadell, aprofundint i
enfortint la col·laboració entre ambdues companyies”.
A la cartera de Solvia, hi ha hipoteques residencials, préstecs corporatius i per a petites i mitjanes empreses, immobles
comercials, crèdits garantits i no garantits i carteres de béns
immobles. En total, la companyia disposa de 700 treballadors. //
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COMUNICACIONS

L’Aeroport de Reus inaugura noves rutes amb Moscou i també
amb l’aeroport de Londres-Southend
El vol amb la capital russa l’operarà la companyia Nordwind Airlines amb quatre vols setmanals

L’

Aeroport de Reus compta des de finals d’abril amb una
nova ruta a Moscou, operada per la companyia aèria
Nordwind Airlines, que connecta la capital del Baix
Camp amb l’aeroport de Moscou-Sheremetyevo. La
nova ruta s’operarà amb quatre moviments setmanals, els dimecres i els dissabtes, fins el 26 d’octubre, i comptarà amb 23.320

seients oferts en 106 moviments programats. En total, durant la
temporada d’estiu, l’Aeroport de Reus té prevista una oferta de
31.780 seients a la Federació Russa en els 141 moviments programats. Aquestes dades suposen un augment del 43,4% en les
places disponibles i del 26,5% en les operacions programades
respecte al mateix període de 2018.
Amb aquesta connexió, Reus inaugura la tercera nova ruta
de la temporada d’estiu de 2019, en la qual supera la xifra d’1,1
milions de places ofertes, amb més de 6.000 operacions comercials previstes per les aerolínies. D’aquestes, 141 seran a Rússia,
amb 31.780 seients oferts. Això suposa un augment del 43,4%
en les places i del 26,5% en les operacions previstes cap a aquest
país respecte al mateix període de 2018.

Amb la capital anglesa

Una nova ruta operada per la companyia aèria Ryanair connectarà l’aeroport reusenc amb Londres-Southend. El nou trajecte
s’operarà amb quatre moviments setmanals, els dilluns i els
divendres, entre el 5 d’abril i el 25 d’octubre. L’oferta de la ruta
és de 22.302 seients repartits en 118 moviments previstos. Amb
aquesta nova ruta, Reus queda connectat amb Londres per quatre aeroports: Southend, Standsted, Gatwick i Luton. //
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INFRAESTRUCTURES

Acord entre tots els agents implicats per coordinar
el calendari de les obres ferroviàries al Camp de Tarragona
Una comissió tècnica començarà a dissenyar de forma “immediata” un “únic full de ruta” per al
desmantellament del ferrocarril i la implantació del tren tram entre Salou i Cambrils

E

l nou aparcament, situat prop de l’entrada a Reus per les
carrEl Ministeri de Foment, la Generalitat, els alcaldes de
Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i Vila-seca, Renfe i Adif
han acordat crear dues comissions -una tècnica i una política- per “dissenyar un únic full de ruta” per a la integració de la
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línia del ferrocarril i la implantació del tren tramvia al Camp de
Tarragona. D’aquesta manera, el conjunt d’actors implicats es
coordinaran perquè els calendaris -encara per concretar- de les
obres en l’estructura ferroviària “vagin perfectament alineats”.
Ho va explicar el conseller de Territori, Damià Calvet, després de celebrar per primer cop una cimera amb els ajuntaments
del Camp de Tarragona i Foment. “Això no havia passat mai”,
va remarcar Calvet, que va celebrar que treballar en una taula
“única” és un “element d’esperança” que demostra que van “en
la bona direcció”.
D’aquesta manera, volen coordinar la posada en funcionament de la variant entre Vandellòs i Vila-seca amb el projecte
de desmantellament de la via de Renfe al traçat del litoral per
part del Ministeri i el desenvolupament del tren tramvia, aquest
últim a càrrec de la Generalitat i encara en fase d’estudi per part
d’FGC. La comissió treballarà d’acord amb l’acord al qual va
arribar la Generalitat amb el territori fa un any i posarà sobre la
taula els documents sobre cada projecte i analitzarà les “complicitats tècniques” per poder acordar un únic pla de treball amb
un calendari coordinat. //
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TURISME

Obre a Reus el nou espai enoturístic de la Casa del Vermut
i el Vi a l’Estació Enològica
Compleix una funció d’informació turística de la ciutat i de la seva oferta d’activitats entorn del vermut
sitant es troba amb l’àmbit
que explica l’origen i funció
de l’Estació Enològica, amb
fotografies antigues d’aquest
equipament, posant en valor
la importància arquitectònica
i històrica de l’edifici. Seguidament, entrant a l’espai que
ocupava originàriament la
biblioteca de l’Estació Enològica, el muntatge expositiu
fa referència a la història del
«Reus, París, Londres» del S.
XVIII, així com a l’origen del
vermut de Reus, les vuit marques actuals i la «Ruta del
Vermut de Reus».

Recepció de visitants

E

l nou espai és gestionat per l’Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció» i té com a objectiu principal posar
en valor la vinculació de la ciutat de Reus amb el vermut
i destacar el valor patrimonial de l’estació enològica i la
importància de la tasca que aquesta ha desenvolupat al llarg
del temps.
La «Casa del Vermut i el Vi» és un espai polivalent ubicat
a una part de la planta baixa de l’edifici central de l’Estació
Enològica, què compleix una funció d’informació turística
de la ciutat i de la seva oferta d’activitats entorn del vermut,
i que com a principal novetat, es complementa amb un petit
muntatge expositiu. En aquest sentit, a l’entrada del passadís
que dóna accés a les dependències de la planta baixa, el vi-
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En aquest àmbit també es realitzarà la recepció i atenció
dels visitants, així com les
degustacions de producte. Per
aquest motiu, el taulell de recepció i informació als visitants s’ha tematitzat com una barra
de bar, complint aquesta funció d’espai de degustació de les diferents marques de vermut de Reus. Els visitants disposen també de
3 taules per poder consultar detalladament la informació rebuda.
El nou centre d’inspiració enoturística «Casa del Vermut i el
Vi» segueix el concepte de les «Maison du Vin» que existeixen
a França i segueix la tendència dels nous equipaments turístics
d’anar més enllà de la seva missió informativa, permetent, entre
d’altres, la degustació de producte i l’organització d’activitats
relacionades amb el món del vermut i del vi. Es tracta d’obrir
al públic un espai informatiu i d’inspiració turística entorn del
vermut i el vi que no existia a la ciutat, que també vol ser un
nexe d’unió entre el Modernisme i l’Enoturisme. //
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ACTUALITAT

La DOP Siurana renova el logotip i la seva web amb motiu del
40è aniversari del primer reglament del Consell Regulador
El fruit de l’olivera recull els 40 anys com a símbol del creixement que ha tingut l’oli d’oliva verge extra
al llarg de les últimes quatre dècades

L

a DOP Siurana celebra aquest 2019 els 40 anys de la publicació del primer reglament del Consell Regulador (CR)
de la Denominació d’Origen, tot i que dos anys abans
(1977) ja s’havia creat el CR amb l’impuls del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Amb motiu de l’efemèride, la DOP Siurana renova el logotip,
integrant el quarantè aniversari a la imatge actual. D’aquesta
manera, el fruit de l’olivera recull els 40 anys com a símbol del
creixement que ha tingut l’oli d’oliva verge extra al llarg de les

últimes quatre dècades. La numerologia es presenta de manera
sinuosa, inspirant la caiguda del raig de l’oli d’oliva verge extra
sobre els aliments que condimenta. Més enllà de l’estètica, la
DOP Siurana commemorarà els 40 anys de la publicació del primer reglament del CR amb diferents actes que posaran en valor
la memòria històrica i el paper cabdal que els productors i les
entitats han tingut per en el camí cap a la qualitat, la valorització i el reconeixement de l’oli d’oliva verge extra DOP Siurana.

Nou espai web

La DO Siurana ha estrenat un nou espai web amb més accessibilitat, dinamisme i transparència informativa per fomentar
la cultura de l’oli d’oliva verge extra amb distintiu de qualitat
i fer-la arribar al públic final. En el disseny tècnic del nou web,
s’ha buscat que el canal de comunicació sigui àgil, de manera
que es puguin publicar tots els actes de la DOP Siurana i les
informacions relacionades amb la formació i la promoció de l’oli
d’oliva verge extra (oove). El fons neutre i dona protagonisme
cromàtic als colors daurats propis de l’oove, que són presents no
només a la home sinó també a totes les pàgines secundàries. //
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CULTURA

Comença el Vermusic solidari amb la Lliga Contra el Càncer
amb un concert inaugural a Mas Calvó
l festival impulsat per Vermut Miró continuarà el 16 de maig al Círcol amb una nit de tangos
amb Marcelo Mercadante Trío

El concert de cloenda portarà al Vermusic al Teatre
Fortuny, en un concert
coorganitzat entre el mateix
Vermusic, l’Ajuntament de
Reus i el Festival Accents,
que oferirà l’estrena a
les nostres comarques de
l’espectacle La Tendresse,
un projecte de la cantant
Anna Roig i la big band
dirigida per Àlex Cassanyes
Presentació del Vermusic 2019 a Cal Massó fa unes setmanes

E

l duet Formiga & Cigale va ser l’encarregat aquest divendres 26 d’abril
a la nit a Mas Calvó de Reus d’inaugurar el Vermusic 2019, el cicle
musical solidari impulsat per Vermut
Miró en espais singulars de la capital del
Baix Camp, que donarà la recaptació de
les actuacions a la Lliga Contra el Càncer
de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Formiga & Cigale, el duet integrat per
les instrumentistes Anna Amigó, de l’Espluga de Francolí, i la belga Eva Genniaux,
va oferir davant d’un centenar de persones -entre elles l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer; representants de la Lliga Contra
el Càncer; la direcció de la Fundació Mas
Calvó i els propietaris de Vermut Miróque omplien totalment el pati interior de
l’esplèndid edifici medieval de Mas Calvó un concert en el qual van repassar les
cançons del seu primer disc i també van
avançar algunes de les composicions que
formaran part del seu nou projecte.
A Mas Calvó i després d’una cançó acústica de les artistes baixant per
l’escala del pati interior, es van escoltar
peces cantades en català, en francès, en
portuguès i en anglès, amb reminiscències medievals i de les antigues cançons de
taverna gràcies al sol del violí i l’arpa que
les dues artistes interpretaven fins i tot
a quatre mans. El públic va quedar molt
sorprès de la proposta fresca i desenfa-
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dada i fins i tot amb un toc de provocació
d’aquest duet que combina les actuacions
a França i a Bèlgica, principalment, amb
escapades al nostre país. Aquesta era la
tercera vegada que Formiga & Cigale
actuaven a Reus, després de dues visites
anteriors a Cal Massó.

La resta de la programació

Després de l’actuació de Formiga & Cigale, el Vermusic continuarà dijous 16
de maig al Círcol de Reus amb Marcelo
Mercadante Trío. El duet argentí Cuacci/
Mercadante, convertit ara en trio amb la
incorporació de la cantant Analía Carril,
presentarà el disc ‘Siempre en la trinchera’. Posteriorment serà el torn de la jove
formació de jazz Line Up Quintet (Institut Vilaseca, divendres 21 de juny), que
compta amb el guitarrista tarragoní Joan
Fort; el sextet de flamenc mediterrani
Agharta Flamenco (Estació Enològica, divendres 19 de juliol); el duet de flamenc
i dansa Isabel Vinardell & Isabel Laudenbach (Institut Pere Mata, divendres
27 de setembre) i la cantant de jazz Carola Ortiz Quartet (Cal Massó, divendres
25 d’octubre). Les entrades anticipades
s’han de comprar a www.entradium.com
al preu de 5 euros.

Concert de cloenda al Fortuny

El concert de cloenda portarà al Vermusic
de nou a l’escenari més emblemàtic de

la capital del Baix Camp, al Teatre Fortuny, en un concert especial coorganitzat
entre el mateix Vermusic, l’Ajuntament
de Reus i el Festival Accents, que oferirà l’estrena a les nostres comarques de
l’espectacle La Tendresse, un projecte de
la cantant Anna Roig amb una espectacular big band dirigida per Àlex Cassanyes,
que ha adaptat gran clàssics de la cançó
francesa de tots els temps i que s’ha presentat amb algunes ciutats (Vilafranca
del Penedès o Vilanova), esgotant totes
les localitats. Les entrades pel concert
també solidari d’Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project es poden adquirir a www.teatrefortuny.cat al preu de
20 i 18 euros. De cada entrada venuda,
5 euros aniran a parar a la Lliga contra
el Càncer. //
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El Gremi de la Construcció del Baix Camp agrupa els constructors i empresaris de la comarca per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i posa a disposició dels seus agremiats
els serveis de:

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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Especialitzats en productes dirigits
al sector de la construcció
Assegurança Decennal
Assegurança de Tot Risc de Construcció (Obra civil i pública)
Afiançament de Quantitats Anticipades
Avals davant l’administració
Responsabilitat Civil General
Assegurança d’Accidents de Conveni
Responsabilitat Civil d’Administradors i alts càrrecs

Pressupostos personalitzats per flotes de vehicles, assegurances
de salut, subsidi, edificis acabats...
Avinguda Ramon i Cajal, 76 local 3
43005 Tarragona
Telf. 977 25 26 41
Fax 977 25 26 66
info@uncorredoria.eu
www.uncorredoria.eu
U&ENE Associats Corredoria, S.L. · Correduría de Seguros · Nº Reg. DGS FP J3390 Concertada póliza
de Responsabilidad Civil según artículo 27.1 e) y capacidad financiera según Art. 27.1 f ) Ley 26/2006 de
17 de julio, de mediación de seguros y Reaseguros.

