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Així seran les torres
dels evangelistes de
la Sagrada Família
Està previst que el 2022 les torres centrals
del temple de Gaudí estiguin finalitzades
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LA CEPTA APUNTA LA NECESSITAT D’IMPULSAR
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ PER REPUNTAR
ELS LLOCS DE TREBALL A TARRAGONA
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A L S E R V E I DE L E S E M P R ESE S
I E L S P R O F E S S I O NA L S

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

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

Previntegral
www.previntegral.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Banc
Sabadell
www.bancsabadell.com

Truca, consulta i informa’t a:
Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> 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 CEPTA (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona) ha presentat el darrer número de l’Observatori Empresarial, que analitza el viratge de l’economia de les comarques de Tarragona durant les últimes dècades. Entre altres
temes, ha demanat que les administracions reactivin la construcció
d’obra pública per tal de disminuir l’atur a la demarcació. Segons
el cap de gabinet d’estudis tècnics de la CEPTA, Juan Gallardo, el
mercat de treball no es normalitzarà fins que la construcció no torni
a créixer, ja sigui amb equipaments, infraestructures o residències.
Gallardo va explicar que les polítiques d’austeritat són un fre per
a l’estímul de l’activitat, i això ha fet que la construcció encara no
hagi acabat de sortir de la crisi iniciada a finals de la dècada passada. Per aquesta raó ha demanat que les administracions posin en
marxa projectes de construcció d’equipaments i infraestructures.
Pel què fa a les residències, ha apuntat que es tracta d’un tema
“complex” que caldria analitzar municipi a municipi, però sí que
ha assenyalat que la bossa d’habitatge “està molt mal repartida”,
ja que hi ha pisos sense vendre en zones amb un baix creixement
demogràfic o destinades a segones residències, i en localitats on
creix la població hi ha poca oferta.
Des del Gremi de la Construcció del Baix Camp reclamem a les
administracions públiques, la local, la catalana i l’estatal aquest
retorn a les inversions perquè són un dels motors del nostre territori. Al mateix temps, cal tenir polítiques clares i decidides i per
aconseguir-ho es necessiten governs forts i estables que, desafortunadament, ara no tenim. //
La Junta del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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ARQUITECTURA

LA SAGRADA FAMÍLIA
DESCOBREIX COM SERAN ELS
TERMINALS QUE CORONARAN
LES TORRES DELS EVANGELISTES
ESTÀ PREVIST QUE EL 2022 LES TORRES CENTRALS
DE LA SAGRADA FAMÍLIA ESTIGUIN FINALITZADES
Fotografies: Sagrada Família

L

a Sagrada Família entra en la recta final de la
seva construcció, centrada en l’aixecament de
les sis torres centrals. El 2021 està previst que
les quatre torres dels Evangelistes projectades
per Antoni Gaudí (Mateu, Marc, Lluc i Joan) estiguin
finalitzades.
Per aquest motiu, la Sagrada Família va presentar fa uns dies com seran les escultures que coronaran cadascun dels terminals del Evangelistes, obra
de l’escultor Xavier Medina Campeny. «Les torres
dels Evangelistes estaran culminades per les quatre
figures amb què la iconografia cristiana els ha representat tradicionalment: un àngel en el cas de Mateu,
un lleó en el de Marc, un bou en el de Lluc i una
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àliga en el de Joan va explicar Jordi Faulí, arquitecte
director de la Basílica.
Actualment, les torres dels Evangelistes arriben
al novè nivell dels tretze que tindran, excepte la
torre de l’Evangelista Lluc, que ha estat la primera
a arribar al desè nivell. La torre de la Mare de Déu
es troba al quinzè nivell dels dinou que tindrà i la
torre de Jesucrist arriba al tercer nivell. Totes elles
superen ja els 100 metres d’alçària.
L’estructura que s’aplicarà generarà espais
lliures on podran accedir els visitants. La torre,
de 172,5 metres d’alçada estarà formada exteriorment per dotze paraboloides de finestres triangulars.

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

LES TORRES DELS EVANGELISTES ARRIBEN AL NOVÈ
NIVELL DELS TRETZE QUE TINDRAN, EXCEPTE LA TORRE
DEbL’EVANGELISTA LLUC, QUE HA ESTAT LA PRIMERA A
ARRIBAR AL DESÈ NIVELL. LA TORRE DE LA MARE DE DÉU
ES TROBA AL QUINZÈ NIVELL DELS DINOU QUE TINDRÀ I LA
TORRE DE JESUCRIST ARRIBA AL TERCER NIVELL

A l’interior, un primer espai de 60 metres d’alçada tinrà un nucli d’escala de caragol de pedra al centre de la qual se situarà un ascensor amb tancament
de vidre que permetrà pujar fins a la base de la creu
que coronarà la torre.
Amb motiu de les Portes Obertes d’enguany,
la Sagrada Família va posar en marxa un concurs
per sortejar 30.000 entrades per accedir al temple
els dies 20, 21 i 23 de setembre. Els guanyadors del
sorteig van poder veure en directe com seran les
escultures que culminaran les torres, a través dels
prototips dels terminals dels Evangelistes a escala
1:5 que es van exposaar a pla de temple fins al 24
de setembre.

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

EL FINAL DE L’OBRA, EL 2016

Per la seva part, Esteve Camps, president delegat de
la Sagrada Família, va detallar que d’una forma legalitzada s’acabarà la basílica el 2026 pel que fa la
construcció. Això no inclou la decoració de la façana
de la Glòria, que “és un contingut molt ric que supera les 100 figures que s’hi ha de posar”. Va assegurar
que es farà un concurs i una selecció perquè són més
de 100 figures i no pot fer-ho només un sol artista.
“Podrien ser tres artistes, però s’ha d’esperar l’opinió dels experts”, va assenyalar.
Camps va explicar també que negociaran amb
l’Ajuntament de Barcelona i els veïns les obres de
l’escalinata que afecten al carrer Mallorca i la faLa Façana
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EL PRINCIPAL ESCULL PER A LA FINALITZACIÓ DE LES
OBRES DE LA SAGRADA FAMÍLIA EL 2026 ES TROBA EN
LA CULMINACIÓ DE LA FAÇANA DE LA GLÒRIA, TAL I COM
LA VA PENSAR ANTONI GAUDÍ. ÉS A DIR, EL PROJECTE
D’AMPLIACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALINATA QUE
NAIXERIA A LA MATEIXA FAÇANA I QUE HAURIA D’ARRIBAR
FINS A L’AVINGUDA DIAGONAL
çana de la Glòria i confia en què arribin a un acord.
Les negociacions començaran aquest mateix mes de
setembre. “Amb l’Ajuntament es va negociar i es va
arribar a parlar amb l’equip tècnic si es podia reduir
la mida per no afectar a tantes cases”, va dir. “Les
negociacions es faran a tot nivell: arquitectònic, municipal, veïnal i de col·legis professionals”, va afegir.

Problemes legals

D’altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs que
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va plantejar la Plataforma d’Afectats per la Sagrada
Família contra el pla especial urbanístic que va aprovar l’Ajuntament i promogut per la junta del temple.
Preguntat per això, Camps va dir que són respectuosos amb la justícia i no volen coaccionar de cap manera. “La discrepància és una mostra de democràcia
i de vida activa i que unes persones discrepin de la
decisió municipal i de la Sagrada Família no és cap
problema, serà la justícia que digui qui té raó. Quan
hi hagi la sentència, s’acatarà si es considera justa i
sinó, es farà un recurs”, va concloure.

La Façana de la Glòria

Fins ara, el principal escull per a la finalització de
les obres de la Sagrada Família es troba en la culminació de la Façana de la Glòria, tal i com la va
pensar Antoni Gaudí. És a dir, el projecte d’ampliació
i construcció d’una escalinata que naixeria a la mateixa façana i que hauria d’arribar fins a l’avinguda
Diagonal. Des de fa dos anys la Junta constructora
de la basílica i l’Ajuntament de Barcelona negocien,
en grups de treball quinzenals, un Pla Especial per
trobar l’encaix entre el projecte original que defensa
el temple i les implicacions urbanístiques i veïnals
de dur a terme una operació d’aquest nivell. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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ACTUALITAT SECTOR

La CEPTA apunta la necessitat d’impulsar el sector de
la construcció per repuntar els llocs de treball a Tarragona
La patronal reclama que les administracions posin en marxa projectes de construcció
d’equipaments i infraestructures

Juan Gallardo, durant presentació de l’Observatori Empresarial de la CEPTA

L

a CEPTA (Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona) ha presentat el darrer número de l’Observatori Empresarial, que analitza el viratge de l’economia de
les comarques de Tarragona durant les últimes dècades.
Entre altres temes, ha demanat que les administracions reactivin la construcció d’obra pública per tal de disminuir l’atur a
la demarcació. Segons el cap de gabinet d’estudis tècnics de la
CEPTA, Juan Gallardo, el mercat de treball no es normalitzarà
fins que la construcció no torni a créixer, ja sigui amb equipaments, infraestructures o residències. La patronal ha estudiat
l’economia tarragonina des de l’any 1950 fins el 2018 i ha conclòs també que la indústria no té gaire marge de creixement a
les comarques tarragonines. Tampoc el sector terciari, a excepció que es materialitzessin grans inversions, com podria ser el
complex de Hard Rock Entertainment World.
Gallardo va explicar que les polítiques d’austeritat són un
fre per a l’estímul de l’activitat, i això ha fet que la construcció
encara no hagi acabat de sortir de la crisi iniciada a finals de la
dècada passada. Per aquesta raó ha demanat que les administracions posin en marxa projectes de construcció d’equipaments
i infraestructures. Pel què fa a les residències, ha apuntat que
es tracta d’un tema “complex” que caldria analitzar municipi
a municipi, però sí que ha assenyalat que la bossa d’habitatge
“està molt mal repartida”, ja que hi ha pisos sense vendre en zones amb un baix creixement demogràfic o destinades a segones
residències, i en localitats on creix la població hi ha poca oferta.
Segons la patronal tarragonina l’evolució de l’economia de
la província de Tarragona resta caracteritzada d’acord amb
els següents trets fonamentals:
> Creixement sostingut de la població, sobre tot entre 1950 i
1980, i entre 2000 i 2010. Les característiques de l’augment de
la demografia són marcadament diferents als períodes contem-
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plats, atès que entre 1950 i 1980 són la immigració interna i el
creixement vegetatiu els factors que la nodreixen, mentre que
a partir de 2000, és la immigració forana, el tret característic
que la esperona.
> Augment progressiu de la mida del mercat de treball, amb
l’accés d’un nombre d’ocupats creixent, provinent directament
de la immigració i de la incorporació de la dona, però amb unes
taxes substancialment inferior al creixement del PIB o de VAB
> Creixement sostingut de la productivitat, sobre tot entre 1950
i 2000, on el sector secundari; la indústria, hi contribueix de
forma decidida.
> L’augment del PIB i del VAB entre 1950 i 1970 es fonamenta,
essencialment, en el creixement del sector secundari; la indústria, acompanyada de la construcció.
> L’aportació de la indústria ha esdevingut en un factor essencial a l’hora d’esperonar el creixement de les magnituds d’activitat i d’ocupació.
> L’augment del PIB i del VAB entre 1990 i 2016 es fonamenta,
essencialment, en el creixement del sector terciari; els serveis.

El cap del gabinet d’estudis va explicar que
les polítiques d’austeritat són un fre per a
l’estímul de l’activitat, i això ha fet que la
construcció encara no hagi acabat de sortir
de la crisi iniciada a finals de la dècada
passada
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> El sector primari va perdent constantment pes, tant en termes
d’ocupació com d’activitat, en línia amb altres àmbits territorials, per a presentar, a hores d’ara xifres gairebé testimonials.
> La pèrdua de pes del sector primari explica altres aspectes
de gran importància demogràfica i econòmica, com el despoblament d’una part rellevant de la província: interior i regió de
l’Ebre, el creixement desequilibrat i la concentració de l’activitat a determinades àrees geogràfiques, como la zona costanera
septentrional de la demarcació de Tarragona.
> L’ocupació que perd el sector primari nodreix l’augment de
la força de treball de la indústria i la construcció, inicialment:
1950 - 1970, per a incorporar-se posteriorment, i de forma majoritària, al sector serveis.
> La progressiva terciarització de l’activitat econòmica és constant des de 1950, tot i que es reforça significativament un cop
s’assoleixen uns nivells d’industrialització homologables amb
les economies més desenvolupades de l’entorn, a partir de 1980.
> El pes de la població assalariada augmenta de forma sostinguda, entre 1950 i 2000. En general, són tots els grans sectors de
l’activitat econòmica els que veuen com el pes dels treballadors
per compte aliè creix de forma perceptible.
> La posició de l’economia de la demarcació de Tarragona a
nivell espanyol, en termes de nivell de PIB per càpita, es manté entre les deu primeres posicions, a tot el període analitzat:
1950 – 2016.
> El patró de creixement de l’economia de la província de Tarragona ha estat, en línies generals, molt similar als de l’economia catalana i espanyola. Les diferències, de caràcter puntual,
tenen a veure amb el pes inicial, tant en termes d’ocupació com
de VAB, del sector industrial com és el cas de Catalunya, o del
sector primari, a Espanya.

La patronal ha estudiat l’economia
tarragonina des de l’any 1950 fins el
2018 i ha conclòs també que la indústria
no té gaire marge de creixement a les
comarques tarragonines

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> L’economia de Tarragona, tot i el nivell de terciarització assolit, presenta un significatiu grau de diversificació, on el sector
secundari; la indústria, reté un important percentatge de l’activitat i de l’ocupació.
> El pes de l’ocupació i, sobre tot, del VAB del sector secundari,
és significativament més elevat a la província de Tarragona que
a Espanya. Igualment, la trajectòria de la indústria, tot i ésser
puntualment descendent. //

La Façana
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FORMACIÓ

La Fundació Laboral de la Construcció ofereix a Catalunya
cursos gratuïts relacionats amb la metodologia BIM
Es tracta d’accions formatives emmarcades dins del Pla Estatal de Formació en competències digitals,
finançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

L

a Fundació Laboral de la Construcció (FLC) ofereix, des d’aquest mes
de setembre, més de 1.500 places
a nivell nacional, 360 d’elles a Catalunya, per a realitzar cursos gratuïts
relacionats amb la metodologia BIM
(Building Information Modeling) i competències digitals, emmarcades dins del
Pla Estatal de Formació en competències
digitals dirigit prioritàriament a persones
ocupades.
És la primera convocatòria de formació professional per a l’ús d’aquest tipus,
dirigida específicament a l’adquisició i
millora de competències professionals
relacionades amb els canvis tecnològics
i la transformació digital, i la Fundació
Laboral de la Construcció participa impartint accions formatives en els Centres
de Formació que té en tot el país.
E l s c u r s o s o fe r t s a C a t a l u n y a
d’aquest Programa en Formació Digital
gratuït per al sector de la construcció
s’imparteixen en modalitat presencial
i es centren en acostar la metodologia
BIM als professionals del sector. Aques-
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ta revolucionària metodologia de treball
col·laborativa i on line permet la gestió
integral dels projectes, en totes les seves fases i durant tot el cicle de vida de
l’edifici, per mitjà de models virtuals
desenvolupats entre els diferents agents
intervinents. Avui dia, disposar de competències en metodologia BIM ja resulta
clau per a accedir a molts llocs de treball
en el sector.
De moment, a Catalunya s’han obert
les convocatòries per als cursos “Introducció a la metodologia BIM” (15 hores)
i “Modelatge bàsic de BIM en projectes
d’edificació amb Revit” (20 hores). Els
cursos s’impartiran en el Centre de Formació de la Fundació a Badalona.
Totes les accions formatives, que
s’han posat en marxa des d’aquest mes
de setembre i fins a juny de 2020, formen
part dels programes de formació d’àmbit estatal, per a l’adquisició i millora de
competències professionals relacionades
amb els canvis tecnològics i la transformació digital, presentats a l’abril de 2018
i finançats pel Servei Públic d’Ocupació

A Catalunya s’han obert
les convocatòries per als
cursos “Introducció a
la metodologia BIM”
(15 hores) i “Modelatge
bàsic de BIM en projectes
d’edificació amb Revit”
(20 hores).
Els cursos s’impartiran
en el Centre de Formació
de la Fundació a Badalona
Estatal (SEPE). Aquest pla aconsegueix al
conjunt dels sectors amb més de 400 especialitats formatives: 230 mòduls nous
i 180, actualitzats, i va dirigit de forma
prioritària a: dones; majors de 45 anys;
treballadors de baixa qualificació; aquells
amb discapacitat i els fixats com a col·
lectiu prioritari per la Comissió Paritària
Sectorial. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

FIRES

Barcelona Meeting Point 2019 dobla la seva oferta
de continguts i aposta pel networking
Se celebrarà del 16 al 19 d’octubre al Pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça d’Espanya
de Fira de Barcelona
indústria immobiliària i urbana com a
base fonamental per al desenvolupament
econòmic de la regió Mediterrània.
Dins d’aquests 4 grans blocs de continguts la transformació del sector immobiliari, la mobilitat, la inversió i la
gestió immobiliària, la immologística
i el sector residencial seran els temes
principals que es tractaran. Les últimes
modalitats de co-living i co-working, les
últimes tendències en retail, lloguer de
vacances i reserves hoteleres, i els hubs
urbans també tindran la seva sessió dins
del BMP Congress.

Més networking

L

a 23a edició de Barcelona Meeting
Point (BMP 2019), que se celebrarà
del 16 al 19 d’octubre, realitza una
important aposta per augmentar
la seva oferta de continguts, a través del
BMP Congress, i el seu programa d’activitats de networking per a generar el
major nombre possible d’oportunitats
de negoci.
En aquest sentit, el BMP Congress
2019 comptarà amb el doble de sales
de conferències passant de les dues de
l’any passat, a les quatre d’aquest any.
En les més de 50 sessions, que acollirà el

prestigiós Congrés Immobiliari Internacional de BMP, intervindran més de 150
speakers de prestigi nacional i internacional del sector immobiliari que analitzaran i debatran els reptes de present
i de futur que més preocupen el sector.
En aquest sentit el BMP Congress tindrà
quatre grans blocs relacionats amb les
tendències i la innovació del sector (Innovation & Trends), la sostenibilitat i les
Smart Cities, el Proptech i el Mediterranean Real Estate Fòrum, la gran novetat
d’aquest any que presenta un programa
2 que posarà el seu focus d’interès en la

BMP Congress comptarà amb 4 sales de conferències, més
de 150 speakers nacionals i internacionals i més de 50
conferències per a analitzar i debatre els reptes de present
i de futur del sector immobiliari
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Un dels aspectes més destacats de la
pròxima edició de Barcelona Meeting
Point és la importància que donarà el
saló al networking internacional. Com
el seu nom indica, Barcelona Meeting
Point té una feina molt destacada com
a punt de trobada de referència del sector immobiliari que serveix per a atreure els grans inversors internacionals i a
les empreses estrangeres que volen fer
negoci a Espanya, perquè coneguin als
líders i li prenguin el pols al sector. Una
altra de les eines que BMP 2019 posa a
l’abast de les empreses expositores per
a generar el major nombre d’oportunitats de negoci és el denominat “Match
& Meet”. L’organització de BMP realitza
un qüestionari previ a tots els visitants
de la fira per a conèixer per endavant les
seves necessitats immobiliàries i, en funció d’elles, els ha posat en contacte amb
totes les empreses expositores que poden
donar-lis solució. D’aquesta manera els
visitants de BMP poden contactar directament amb les empreses expositores en
les quals estan interessades i gestionar
una reunió durant BMP per a aprofitar
al màxim la seva visita. BMP 2019 també comptarà amb una nova App que fomentarà el networking, els contactes i les
reunions comercials. Totes les empreses
participants podran contactar amb tots
els assistents i speakers del BMP Congress que se celebra dins de la fira, a
través d’un sistema de missatgeria instantània que està incorporada a l’App de
BMP 2019. //
La Façana
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INFRAESTRUCTURES

El Ministeri de Foment assegura que la variant de Vandellós
del Corredor del Mediterrani arribarà abans de final d’any
El ministre José Luis Ábalos defensa la necessitat de trencar amb l’històric esquema radial
d’infraestructures i subratlla la inversió a Catalunya

Fotografia: Tarragona Digital

El ministre Ábalos, saludant a Fran Morancho, alcalde de Mont-roig del Camp, en presència de l’alcaldessa de Cambrils i l’alcalde de l’Hospitalet de l’Infant

L

a variant de Vandellòs del Corredor del Mediterrani es posarà en
marxa abans de final d’any. No
és la primera vegada que es fa un
anunci d’aquestes característiques, però
ara sembla que va de debò i més quan
aquest anunci s’ha fet pocs dies abans de
les eleccions general del 10 de novembre
després d’anys i anys d’endarreriments i
de promeses.
Així ho va fer públic fa a unes setmanes el ministre de Foment en funcions,
José Luis Ábalos, després de recórrer el
tram en proves entre les estacions del
Camp de Tarragona i de l’Hospitalet de
l’Infant, un projecte, iniciat fa prop de
dues dècades, que ha suposat una inversió propera als 700 milions euros –dels
quals ja estan executats més del 95%.
La variant permetrà eliminar el darrer
tram de via única que existia entre Barcelona i València, i reduir el temps de vi-

atge entre ambdues ciutats en 30 minuts.
Ábalos va defensar la necessitat de trencar
amb l’històric esquema radial d’infraestructures i també va subratllar la inversió
de l’executiu espanyol a Catalunya.
Des de l’estació del Camp de Tarragona, Ábalos i diverses autoritats locals i de
les comarques de Tarragona va un viatge
a bord d’un tren de proves de la sèrie 121
fins a la nova estació de l’Hospitalet de
l’Infant, on va anunciar que les previsions contemplen que es posi en marxa
abans de final d’any.

Un trajecte de 24 minuts

El trajecte va durar uns 24 minuts. Al cap
de poca estona de sortir el tren va passar
per l’intercanviador de la Boella -a tocar
de la T-11 i l’aeroport- per canviar d’ample estàndard o europeu a l’ample ibèric.
Les dues vies de la variant de Vandellòs
s’han construït inicialment amb un am-

Ho va fer públic el ministre després de recórrer el tram
en proves entre les estacions del Camp de Tarragona i de
l’Hospitalet de l’Infant, un projecte, iniciat fa prop de dues
dècades, que ha suposat una inversió propera als 700
milions euros –dels quals ja estan executats més del 95%
12 La Façana

ple de 1.668mm però amb travesses polivalents per moure els rails a l’ample
internacional, de 1.435mm, un cop s’enllesteixi el conjunt del corredor.
Un cop completada la construcció de
la infraestructura i de les instal·lacions,
fins ara trens laboratori d’Adif i de tipus
comercial han completat diverses proves
en els trams d’ample internacional i convencional, entre les quals destaquen les
auscultacions de la via i sistemes d’electrificació, comprovacions de les instal·lacions de seguretat, comunicacions
i senyalització, i el sistema ERTMS. La
planificació preveu que durant l’octubre
es facin les proves de fiabilitat, que constitueixen la darrera fase abans del procés
de formació de maquinistes. En paral·lel,
s’està avançant en la tramitació administrativa necessària per a l’homologació de
la nova infraestructura i el conjunt dels
sistemes, i la obtenció de les autoritzacions preceptives per part dels organismes
competents abans de la posada en servei
del tram. El nou traçat, que és apte per
a l’Alta Velocitat i el tràfic mixt de passatgers i mercaderies, connectarà el corredor mediterrani des de Vandellòs amb
la línia de l’Alta Velocitat Madrid-Barcelona-frontera francesa i amb la línia
d’ample convencional Tarragona-Reus. //

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Un projecte de 64 quilòmetres

E

l projecte consta de 64,1 quilòmetres,
amb els ramals de connexió inclosos.
Les principals infraestructures construïdes són el túnel de les Rojales, de 1.910
metres, i viaductes que sumen més de nou
quilòmetres de longitud. També s’han construït noves estacions a l’Hospitalet de l’Infant
i Cambrils. “Després de tants anys aquesta
és una demanda històrica que en breu serà
realitat i que no té justificació. En un moment que tenim més de 3.000 quilòmetres
d’Alta Velocitat i trens que van a 300 quilometres per hora, dues àrees metropolitanes
que aglutinen més del 10% de la població de
l’Estat i que estan separades per poc més de
350 quilòmetres encara no disposen d’una
connexió ferroviària inferior a tres hores”,
va reconèixer el Ministre

Els alcaldes afectats
L’anunci ministerial ha estat molt ben acollit
pels representants del territori, però amb
la necessària prudència després que en els
darrers anys les diverses dates de posada

El Corredor del Mediterrani completament llest en el seu pas per Cambrils

en servei anunciades no s’han acabat complint. L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Alfons Garcia, es va mostrar convençut que la infraestructura “ens donarà
grans potencialitats” tant al municipi com a
l’entorn, i es va mostrar confiat que facilitarà la intermodalitat i millorarà les connexions amb la resta de Catalunya i amb altres
eixos de l’Estat.

A l’acte també hi han assistit l’alcalde
de Mont-roig del Camp i l’alcaldessa de
Cambrils, i representants d’altres ajuntaments del territori. També hi va acudir el
subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté; el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre
Gavín, i els presidents de Renfe i Adif, entre d’altres. //

Condicions exclusives
Gremi Construcció Baix Camp

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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HIPOTEQUES

Les hipoteques al juny cauen un 1’4% a Catalunya respecte al
mateix mes de l’any passat
Els catalans signen 4.836 compres d’habitatge en el sisè mes de l’any, una caiguda del 20% en
comparació al maig

L’

índex de confiança empresarial per al tercer trimestre
del 2019 ha augmentat un 0,9% a Catalunya respecte
dels tres mesos anteriors, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’organisme públic ha informat en un comunicat de la millora de les perspectives empresarials per als mesos de juliol, agost i setembre en relació a
l’abril, maig i juny després d’un any encadenant descensos de
l’indicador. De les xifres destaca que la construcció és l’únic
sector que mostra una davallada de la confiança (-0,7%). L’índex
de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) indica que l’hostaleria i el transport impulsen la confiança empresarial amb
un increment del 3,5% seguit del comerç (1,7%) i de la resta de
serveis (0,6%). La indústria s’ha mantingut pràcticament estable amb un augment del 0,1% respecte del segon trimestre.
Per grandària de l’establiment, els que milloren més la coEls catalans van formalitzar 4.836 hipoteques el mes de juny,
un 1,4% menys que el mateix mes de l’any passat, quan van
ser 4.903, segons les dades publicades per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). A nivell mensual, la caiguda en les hipoteques amb l’entrada en vigor de la nova normativa sobre crèdit
immobiliari aquell mes ha estat més pronunciada, del 20% en
comparació amb el mes de maig, quan es van formalitzar 6.402
compra-vendes d’habitatge. A l’Estat espanyol, les hipoteques
al juny van disminuir un 2,5% respecte al 2018 i un 14,3% en

Aquesta caiguda arriba amb l’entrada en vigor la nova llei sobre el crèdit immobiliari,
que atorga un paper més actiu als notaris
i integra la jurisprudència tant del Tribunal
Suprem com de la justícia europea: es prohibeixen les clàusules abusives, com les
clàusules terra, i s’obliga els bancs a assumir la majoria de despeses hipotecàries
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A la demarcació de Tarragona es van
formalitzar 608 hipoteques al juny, per
una quantitat total de 49.655.000 euros,
a Barcelona 3.509 hipoteques amb un import total de 558.896.000 euros i a Girona
el nombre d’hipoteques va ser de 564
comparació amb el maig, situant-se en les 29.900. El capital
prestat a Catalunya va arribar als 691.846.000 d’euros, un 22,9%
menys que al maig i un 2% per sota del que es va prestar el
mateix mes del 2018.
Aquesta caiguda arriba el mes que va entrar en vigor la nova
llei sobre el crèdit immobiliari, que atorga un paper més actiu
als notaris i integra la jurisprudència tant del Tribunal Suprem
com de la justícia europea: es prohibeixen les clàusules abusives, com les clàusules terra, i s’obliga els bancs a assumir la
majoria de despeses hipotecàries. També s’obliga les entitats a
entregar al client la seva oferta hipotecària vinculant almenys
10 dies abans de la signatura de l’escriptura perquè la pugui
estudiar amb cura.
Diversos experts creuen que el volum de concessió d’hipoteques es recuperarà durant els pròxims mesos, un cop passat
l’impacte de la nova normativa.

Les dades

Al conjunt d’Espanya, la xifra arriba als 5.492,805 milions d’euros, amb la hipoteca mitjana en els 140.080 euros.
Per demarcacions, al juny es van constituir 3.509 hipoteques sobre habitatges a Barcelona, amb un import total de
558.896.000 euros.
A Tarragona es van formalitzar 608 hipoteques al juny, per
una quantitat total de 49.655.000 euros.
A Girona les hipoteques van ser 564 amb 70.272.000 euros
prestats i a Lleida 155 per un valor global de 13.023.000 euros. //
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El Suprem limita els desnonaments als casos d’impagament
que superin les 12 quotes

E

l Tribunal Suprem ha fixat doctrina sobre com aplicar la sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que
va anul·lar les clàusules de venciment anticipat de les hipoteques, i que obria la porta
a substituir-les per l’article 693 de la LEC,
que permet l’execució hipotecària després
de l’impagament de tres mensualitats. Els
magistrats del Suprem han anat un pas més
enllà del TJUE i consideren “més lògic” tenir
en compte la llei 5/2019 de 15 de març sobre
el crèdit immobiliari, que veuen “més beneficiosa pel consumidor”. Així, limiten el desnonament als casos d’impagament de més

“gravetat”, és a dir, els que superin les 12
quotes impagades que preveu aquesta llei.
A més, la sentència del Suprem també
estipula que tots els casos de desnonaments per hipoteques firmades abans de
l’entrada en vigor de la llei 1/2013 –la que
referenciava el TJUE-, han de ser aturats
“sense més tràmit”. Tot i això, el Suprem
avisa que els desnonaments aturats en els
casos de clàusules abusives amb venciment
anticipat no impediran que els bancs puguin
presentar una nova execució hipotecària basada en l’aplicació de la llei del 2019, és a dir,
amb l’impagament de les 12 quotes. //

Els magistrats del Suprem
han anat un pas més enllà
del TJUE i consideren “més
lògic” tenir en compte la llei
5/2019 de 15 de març sobre
el crèdit immobiliari, que
veuen “més beneficiosa
pel consumidor”

Hipoteques amb IRPH ‘poc transparents’ i abusives

E

ls préstecs hipotecaris referenciats a
l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) són “poc transparents” i
poden ser abusius. Això és el que ha conclòs l’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), després que
un jutjat de Barcelona elevés la qüestió a la
justícia europea per resoldre si en aquests

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

casos es pot aplicar la directiva europea sobre les clàusules abusives en els contractes
amb consumidors. La conclusió de l’advocat
general del TJUE, que no és vinculant però
sol ser la que segueixen després els magistrats, contradiu així la decisió del Tribunal
Suprem, que considera que els préstecs
hipotecaris referenciats a l’IRPH no poden

sotmetre’s a control judicial perquè no impliquen cap abús per part dels bancs.
En les conclusions, l’advocat general del
TJUE proposa que el tribunal sentenciï que
les hipoteques amb IRPH s’han de sotmetre
a la directiva europea perquè els bancs tenien altres índexs als quals podien referenciar els interessos variables dels préstecs. //
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COL·LABORACIÓ

‘Menys partits i més idees’
Frederic Recasens.
Director Tarragona Digital
(www.tarragonadigital.com)

E

l pròxim 10 de novembre la ciutadania torna a estar cridada a les
urnes. Als polítics els agrada que
votem, com més vegades millor,
fins que surti el resultat desitjat.
Parafrasejant aquell còmic que deia
que aquests són els meus principis però
si no li agraden, en tinc uns altres, aquí
diríem que aquests són els resultats però
si no li agraden, en forcem uns de nous
i llestos. I així estem, instal·lats en un
bucle d’estupefacció, incompetència i per què no dir-ho - cabreig monumental
de veure com ens prenen el pèl mentre
intentem tirar endavant el dia a dia de
les nostres vides.
Ara haurem de tornar a votar. Però a
qui? I amb quina finalitat si ja s’ha vist
que de pactar, els partits ni en saben ni
ho volen fer. Vivim la política líquida: la
del tweet, la del màrqueting de manual,
la del concepte inventat en un brainstorming que cau per si sol només pronunciar-lo, la dels silencis tàctics, la de
la superficialitat i el vol gallinaci, la del
matís subtil que provoca una tempesta de poques hores però suficient per a
l’escissió dins un partit per crear-ne un
altre de nou, millor, més jove, més guapo, més llest... I que la roda no deixi de
girar que paga el poble.
De la vella política vam passar a la
nova. El canvi històric, deien. El temps
ha demostrat que era tot mentida. Què
tenim ara? Cinc partits - sis comptant el
d’Errejón - que ja han demostrat que no
tenen cap mena de cultura de pacte i entesa amb el rival ni de govern compartit.
Volen majories absolutes o res.
Ho entenc i hi estic d’acord, en part.
Prou difícil és governar com per a sobre,
haver de fer-ho amb imposicions i propostes d’uns altres. I amb retrets i mira-

des de reüll convençut que et trairan en
qualsevol moment. La dreta espanyola
s’ha fragmentat en tres partits que es
van dedicar a tirar-se els plats pel cap
durant l’última campanya. Així els hi
ha anat. I l’esquerra, en dos i més del
mateix. Què hem tingut i previsiblement
tindrem el dia 11 de novembre? Un estat
novament ingovernable i un país que camina inexorablement cap a un nou col·
lapse econòmic. Però, ei! Vota’m que, ara
sí, això ho salvarem.
Davant d’això, no trobo tan desgavelladala tesi que defensa el PP de Pablo
Casado i que comencessin tots plegats
a reagrupar-se de nou. Menys partits i
més idees. Menys llistes de polítics mediocres demanant el vot i més gestió.
Potser amb un gran partit de dretes, un
altre d’esquerres i que guanyi el millor
s’acabaria el problema de la fragmentació i de la ingovernabilitat; i potser així,
qui guanyés les eleccions tindria marge
més sòlid per tancar un govern i començar a aplicar un programa electoral, el
que sigui. A Catalunya, el mateix, si fa
no fa. Esquerra i dreta. Favorables a la
independència o contraris.
Com que Espanya sembla a anys
llum d’opcions electorals com les primàries dels EUA o la segona volta francesa,
l’opció que la ciutadania, situa molt
majoritàriament en el centredreta/centreesquerra, tingués menys opcions per
votar però sabent millor què està votant
clarificaria bastant la situació.
I encara la clarificaria més i més ràpid si es fes realitat la brama que corre
pel carrer proposant des del sentit comú
popular que els polítics no cobressin
cap sou fins que no hi hagués un govern
constituït. Veuríeu llavors, dos dies i govern pactat! //

Parafrasejant aquell còmic que deia que aquests són els
meus principis però si no li agraden, en tinc uns altres,
aquí diríem que aquests són els resultats però si no li
agraden, en forcem uns de nous i llestos
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ACTUALITAT REUS

Les obres del poliesportiu lleuger de l’escola Cèlia Artiga
avancen a bon ritme
Els treballs pere construir aquest equipament van començar el passat mes d’abril i tenen un pressupost
d’execució de proper als 1’2 milions d’euros
Polilleuger vinculat al Joan Rebull

L’

alcalde de Reus, Carles Pellicer, el regidor d’Esports,
Josep Cuerba, i el regidor de Cultura i Educació, Daniel Racasens, van visitar fa unes setmanes les obres
de construcció del polilleuger vinculat a l’escola Cèlia
Artiga; el segon que l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure està construint actualment, junt amb
el vinculat a l’escola Joan Rebull.
Les obres de l’equipament esportiu del barri de Sol i Vista
van començar el passat mes d’abril, avancen segons el calendari
previst, actualment ja han superat el 45% d’execució, i mantenen la previsió que les obres de construcció finalitzin entre gener i febrer de 2020, i que el polilleuger estigui plenament operatiu la primavera de 2020. L’obra l’executa l’empresa Voracys
SL, amb un pressupost d’adjudicació de 1.198.465,69 euros.
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.
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Paral·lelament, l’empresa municipal
acaba de començar la construcció del
polilleuger del barri Niloga. Reus Esport
i Lleure SA va adjudicar a Construccions
Jaén Vallés SL el contracte per a la construcció de l’equipament per un import de
1.210.321,99 euros. El contracte preveu
una durada de les obres de 10 mesos i
mig. Actualment s’està en la fase inicial
de l’obra, amb la neteja i treballs preliminars.
Aquest equipament tindrà una superfície de 2.565 metres quadrats amb una
pista poliesportiva de 22x44 metres, que
també serà apta per a la pràctica de les
modalitats esportives de sala, inclosos el
patinatge i l’hoquei patins.
Reus Esport i Lleure treballa amb la previsió que aquest
polilleuger entri en funcionament a l’inici del curs 20202021.
Reus disposarà de quatre polilleugers quan entrin en funcionament els dos que actualment s’estan construint. Reus Esport
i Lleure gestiona ara els dos equipaments vinculats a les escoles
Alberich i Casas i Ciutat de Reus.
Els polilleugers 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, amb una distribució de tres franges horàries: horari
escolar, horari extraescolar i un horari social d’ús esportiu per a
projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i
activitats d’esport per a tothom. //
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OCUPACIÓ

L’atur puja en 1.265 persones a l’agost a Tarragona
i la xifra de desocupats se situa en 42.040 persones
En comparació amb les dades del 2018, la desocupació cau un 2,85%

A

ixí, al maig es van constituir
6.042 hiL’atur va pujar en 1.265
persones a l’agost a Tarragona
i la xifra total de desocupats es
va situar en 42.040, segons ha informat el Ministeri de Treball. Es tracta
d’un increment del 3,10% mensual.
En comparació amb el mateix mes de
l’any passat, l’atur va baixar un 2,85%,
amb 1.235 persones menys. Del total,
17.798 eren homes i 24.242 dones. El
sector serveis va liderar la pujada de
l’atur amb 1.193 desocupats més, seguit de la construcció (+177) i la indústria (+124). En canvi, a l’agricultura es

van registrar 68 aturats menys que el
mes anterior.
Després de l’augment en l’atur el passat mes de juliol, aquest mes d’agost no
ha parat i ha seguit creixent. Tanmateix,
en comparació amb el mateix mes de
l’any passat hi ha 9.300 aturats menys,
un 2,44%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, la xifra d’aturats ha pujat un 1,21%
respecte al mes anterior, amb 54.371 desocupats més i un total de 3.065.804, la
xifra més baixa de la darrera dècada per
un mes d’agost. En relació amb el mateix
mes de l’any passat, l’atur es va reduir en
116.264 persones a l’Estat. //

3’6 milions d’hores extres remunerades a Catalunya
En el sector de la construcció la mitjana d’hores extres és de 7’8 per treballador

E

l 70% dels joves catalans gasta gairebé
la meitat del seu sou en l’habitatge i el
lloguer és per ara l’única opció que es
poden permetre i que més esforç els suposa, segons un estudi de pisos.com. La mostra també conclou que els catalans destinen
a l’habitatge entre el 21% i el 40% dels seus
ingressos, tant en lloguer com de la hipoteca. “La relació entre el preu de l’habitatge i
els sous no és equitativa”, conclou el director d’estudis del portal immobiliari, Ferran
Font. “És vital que es busquin solucions que
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evitin que l’habitatge canibalitzi els sous, ja
que s’està comprometent el progrés de la
societat en el seu conjunt: si la hipoteca i
el lloguer pugen, el consum d’altres béns
i serveis es veu afectat de forma severa”,
continua.
Per gèneres, la meitat dels homes i gairebé de les dones (42%) inverteixen entre
el 21% i el 40% dels seus ingressos, tot i
que en alguns casos el percentatge és superior. El 28% d’ells i el 32% d’elles gasten
més del 41% del seu pressupost en aquesta

partida, mentre que només el 23% i 27%
hi dediquen menys del 20%. Per edat, el
lloguer és l’opció que més esforç econòmic
suposa per als catalans, siguin ‘millennials’
o ‘baby boomers’. El 42% dels joves destinen més del 41% del seu sou al pagament
de la renda mensual i el 24% dels majors
de 55 anys inverteixen el mateix percentatge. No obstant això, la gran majoria (48,9%
de ‘millennials’ i 44% de ‘baby boomers’)
dedica entre el 21% i 40% del seu pressupost al lloguer. //
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ACTUALITAT SECTOR

El sector de la construcció segueix liderant el tímid creixement
de l’economia de les Terres de l’Ebre
La Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV constata que l’elevada competitivitat de comarques
com el Baix Ebre i el Montsià no es tradueix en resultats econòmics

E

l sector de la construcció continua liderant –amb un augment de
l’ocupació del 4,7%- el tímid creixement econòmic de les Terres de
l’Ebre, segons constata el Butlletí d’Anàlisi Econòmica de la Conjuntura Local
que elabora cada trimestre la URV. Les
dades corresponents al segon trimestre
de 2019 confirmen una tendència general
a la “desacceleració” ja apuntada en informes anteriors, malgrat el creixement
continuat durant cinc anys consecutius.
El director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la universitat, Juan Antonio Duro, ha constatat una caiguda de
l’ocupació en el sector industrial, en un
1,7%, després de dos anys seguits de creixement. L’agricultura també ha descendit
un 2,2% i els serveis creixen un 0,9%.
Durant el segon trimestre de l’any el
nombre total d’afiliats a la Seguretat Social va ser de 54.676 persones, 630 més
que el mateix trimestre de l’any passat, el
que representa un creixement interanual
de l’1,2%. “És la xifra d’ocupació màxima
des de la recuperació la crisi, però és el
segon trimestre de l’any en què menys ha
crescut l’ocupació des del 2014”, apunta
Duro, tot contextualitzant aquest estan-

cament en la similar tendència del context global.
Únicament el sector de la construcció
continua creixent com ho ha fet en els
últims tres porta tres anys consecutius
de creixement. Un símptoma, sosté, que
“l’ambient econòmic és positiu”, en la línia que “empresaris i consumidors pensen que la situació del futur serà igual o
millor que ara”. Per comarques, el Baix
Ebre és la comarca que més ha crescut

Únicament el sector de la construcció continua creixent
com ho ha fet en els últims tres porta tres anys consecutius de creixement. Un símptoma, sosté, que “l’ambient econòmic és positiu”, en la línia que “empresaris i consumidors
pensen que la situació del futur serà igual o millor que ara”
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aquest trimestre, amb un 3%, seguida del
Montsià, un 0,6%. Mentre que a la Terra
Alta i a la Ribera d’Ebre s’ha enregistrat
un descens de l’ocupació d’un 0,2 i 4,2%,
respectivament.
Pel que fa a l’atur, la taxa d’aturats
ha continuat caient durant el segon trimestre del 2019. El nombre d’aturats
s’ha situat 8.678 persones, 619 menys
que l’any anterior. La franja en la qual
més ha baixat el nombre d’aturats és
en els de llarga durada, un fet que Duro
interpreta de forma positiva en clau social. Per contra, els contractes temporals
de tres mesos continuen sent els més
nombrosos. Així durant aquest segon
trimestre del 2019 s’han formalitzat
5.931 contractes i només un 7,4% han
estat indefinits. //
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ACTUALITAT REUS

El Ple de l’Ajuntment de Reus aprova definitivament
el pressupost pel 2019
L’Ajuntament es dota d’un pressupost per a 2019 de 109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions
de 4,3 milions d’euros
Pressupostos
Pressupost Ajuntament de Reus

109.271.508 euros
Pressupost Organismes autònoms

7.282.575 euros

Augment dels ingressos per la via
d’impostos i taxes vinculades al major dinamisme econòmic que està experimentant la ciutat. Són 1,5 milions
d’euros, provinents de més llicències
d’activitat, plusvàlues, Impostos de construccions i Obres, etc...

Pressupost empreses municipals

236.376.699 euros
Pressupost Consolidat

Estalvis de la despesa financera, generats amb la bona gestió de l’endeutament
i la reducció dels tipus d’interès. Estalvis
fixats en uns 400.000 euros.

344.805.948 euros

E

l ple de l’Ajuntament de Reus ha
aprovat aquest divendres 20 de
setembre definitivament el pressupost general de l’exercici 2019
i els seus annexes, tal i com es van
redactar en la seva proposta inicial,
després de desestimar íntegrament la
totalitat de la reclamació presentada
contra el Pressupost General 2019 i els
seus annexes.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
es dota d’un pressupost per a 2019 de
109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions de 4,3 milions d’euros. El plenari
ha aprovat els comptes consolidats del

Adaptació despeses
consistori, els organismes autònoms i
les empreses municipals, que sumen
344.805.948,57 euros; i un Pla d’Inversions de tot el Grup Ajuntament de
240.721.803 euros.
El ple de l’Ajuntament de Reus havia
aprovat prèviament el pressupost per a
l’any 2019 amb els vots favorables del tripartit de govern i amb l’oposició expressant-s’hi en contra. Fins ara el consistori
ha funcionat amb pressupostos prorrogats i l’equip de govern ha explicat que
els nous comptes són una adaptació de
les despeses a una previsió d’increment
dels ingressos.

L’Ajuntament es dota d’un pressupost per a 2019 de
109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions de 4,3 milions
d’euros. El plenari ha aprovat els comptes consolidats
del consistori, els organismes autònoms i les empreses
municipals, que sumen 344.805.948,57 euros; i un Pla
d’Inversions de tot el Grup Ajuntament de 240.721.803 euros
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Són doncs uns pressupostos “amb
poca càrrega política”, segons ha manifestat l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, que posa l’objectiu en els del 2020
per marcar el rumb del mandat, ara que
hi ha una majoria absoluta per aprovar-los.
El Pressupost de l’Ajuntament 2019
aprovat és, bàsicament, una adaptació
de les despeses a la previsió d’increment
dels ingressos. Increment provinent,
principalment de dues vies:

L’adaptació de les despeses del nou pressupost es poden resumir en tres blocs:
300.000 euros a Recursos Humans,
destinats al funcionament ordinari de
l’administració i l’adequació dels organigrames.
750.000 euros destinats a l’adequació
de contractes de serveis com la reposició de vehicles del servei de neteja; els
serveis de manteniment i de neteja de
les escoles; l’increment de costos de les
comunicacions postals de l’Ajuntament;
o l’adequació del manteniment de les zones verdes de la ciutat.
850.000 euros de transferències corrents, destinats al finançament de la
nova flota d’autobusos de Reus Transport, a finançar l’increment de la subvenció per als usos de les instal·lacions
esportives; o a transferències a l’Institut
Municipals Reus Cultura, Reus Promoció
o el Consorci del Teatre Fortuny, entre
altres. //
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ACTUALITAT REUS

Obre el parc Àngel Guimerà, realitzat a partir d’una proposta
del pressupost participatiu
La inversió va ser una proposta de Salvador Ginesta Aldea, junt amb dos ciutadans més, amb els quals
s’ha anat treballant la proposta, consensuant tots els passos

L’

Ajuntament de Reus ha obert al públic el parc d’Àngel
Guimerà, un cop finalitzades les obres de remodelació
de l’espai. L’actuació ha estat coordinada i supervisada
per les regidories de Participació,, Bon Govern i Serveis
Generals i d’Urbanisme, a través de l’edició 2018 dels Pressupostos Participatius. La inversió va ser una proposta de Salvador

Ginesta Aldea, junt amb dos ciutadans més, amb els quals s’ha
anat treballant la proposta, consensuant tots els passos; i va ser
adjudicada a l’empresa l’empresa Construcciones y Reformas
Jimaran SL, amb un pressupost 72.548,99 euros.
La remodelació del parc dona solució a tres demandes realitzades pel veïnat de la zona, a través d’un procés participatiu:
Tancament del parc: S’ha ampliat el tancament del parc, millorant-ne la seva altura, per tal de privar que sigui accessible en
horaris no establerts. S’ha inclòs la col·locació de dues portes,
per tal de poder tancar el parc per les nits.
Zona de jocs infantils: S’ha reordenat la zona de jocs infantils,
reorganitzant els diferents mòduls existents. S’han substituït
els mòduls individuals, que estaven molt desgastats. Les zones
amb risc de caiguda s’ha pavimentat amb cautxú.
Zones opaques: S’ha desbrossat gran part de les zones vegetals
més opaques, dotant de millor visibilitat i seguretat a tot el
parc. S’ha eliminat un mur i s’ha substituït per una tanca que
no privi la visibilitat. //
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FORMACIÓ

Mas Carandell inicia el curs 2019-2020 amb una oferta
formativa que augmenta en un 12% respecte l’any passat
La modalitat que més incrementa el seu nombre d’accions formatives és la presencial, que passa
de 89 a 127 cursos

M

as Carandell presenta la seva
oferta formativa i de serveis
pel curs 2019-2020 que s’ha
posat en marxa aquest mes de
setembre. Ho fa mitjançant la nova edició de la revista Informa’t que en aquesta
ocasió arriba a la seva 40a edició.
El curs acadèmic que s’inicia compta amb
una oferta formativa de 267 cursos, una
oferta que augmenta en un 12% les seves
propostes en relació l’any anterior, de les
quals es preveu que algunes s’ofereixin
en més d’una edició segons la seva demanda. La modalitat que més incrementa
el seu nombre d’accions formatives és la
presencial que passa de 89 a 127 cursos.
Aquest volum d’oferta de formació
podrà arribar a donar cabuda a 4.000
places, a raó de 15 alumnes/curs. La ma-

trícula ja és oberta i es pot formalitzar via
Internet, a través del cercador de cursos
de la pàgina mascarandell.cat, o bé presencialment a la secretaria del Mas.

L’oferta formativa

La nova oferta formativa es composa en
un 50.2% de cursos per internet mentre que un 47.6% s’oferten en modalitat
presencial i un 2.2% són semipresencials. Principalment es tracta de formació
contínua dissenyada amb l’objectiu de
promoure la millorar de la qualificació
de professionals de les empreses del territori i la seva adequació als canvis.
S’ofereixen opcions en els àmbits
d’Administració i gestió, Agroalimentari, Comerç i màrqueting, Desenvolupament professional, Plans d’igualtat

La nova oferta formativa es composa en un 50.2% de cursos per internet mentre que un 47.6% s’oferten en modalitat presencial i un 2.2% són semipresencials. Principalment
es tracta de formació contínua dissenyada amb l’objectiu de
promoure la millorar de la qualificació de professionals de
les empreses del territori i la seva adequació als canvis
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a les empreses, Educació i formació,
Emprenedoria i ocupació, Gestió de
persones, Gestió empresarial, Idiomes,
Imatge personal, Informàtica i comunicacions, Innovació i desenvolupament,
Manteniment d’instal·lacions, Prevenció de riscos, Social i sanitari, Sostenibilitat i medi ambient, i Turisme i
restauració.

Formació professionalitzadora i
de millora de l’ocupabilitat

En relació a formació professionalitzadora, acreditada i reconeguda oficialment,
Mas Carandell disposa de programes
adreçats preferentment a persones en
situació d’atur.
S’ofereixen certificats de professionalitat dels nivells 1, 2 i 3 de les famílies professionals d’Administració i
Gestió, Agrària, Comerç i màrqueting,
Serveis socials i a la comunitat, així
com formació de l’àmbit d’Idiomes i
Audiovisual. Alguns encara pendents
de ser convocats, com és el cas d’una
nova Casa d’oficis de Creació i producció audiovisuals, i d’altres pendents
d’aprovar per l’Administració corresponent. //
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ACTUALITAT REUS

Comencen les obres per construir el nou aparcament
de l’Hospital Sant Joan, previstes durant 4 mesos
El nou aparcament de zona blava tindrà 297 places i una tarifa reduïda de 50 cèntims l’hora,
amb un màxim de 2 euros per dia natural

L’

empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis SA ha començat aquesta setmana els treballs previs a la construcció de l’àrea d’aparcament de zona blava davant
l’Hospital Sant Joan. A partir de dilluns, 23 de setembre, els treballs obligaran a tancar tota l’àrea i a prohibir l’estacionament de vehicles. Les obres tenen una durada prevista
de quatre mesos.
El nou aparcament tindrà 297 places i una tarifa reduïda de
50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros per dia natural.
Reus Mobilitat i Serveis va adjudicar a l’empresa Tecnofirmes
els treballs de construcció de l’àrea d’aparcament per un import
de 330.880 euros.
El projecte d’obres adjudicat inclou l’obra civil d’adequació
del solar, les instal·lacions necessàries i la maquinària per al
cobrament de zona blava.
El solar on s’ubicarà l’aparcament està situat entre les avingudes del Dr. Josep Laporte i de la Universitat, just davant de la
façana principal de l’equipament hospitalari, i té 8.200 m². En
aquest espai, fins ara hi aparquen vehicles sense cap mena de
regulació, enllumenat ni senyalització, generant problemes de
circulació i sensació d’inseguretat.
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Els usuaris que fins ara estacionaven al solar tindran l’alternativa del pàrquing subterrani de l’Hospital mentre durin les
obres de construcció de la nova àrea d’aparcament.
La tarifa de rotació que s’aplica al pàrquing Hospital és la
mateixa que a la resta d’aparcaments subterranis de la xarxa
municipal: la primera i segona hora d’estacionament tenen una
tarifa d’1,85 euros; i la tercera de 0,30 euros; mentre que la
tarifa màxima de 24 hores és de 4 euros. //
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CULTURA I TURISME

El Misteri de la Selva celebra el 40è aniversari amb el
reconeixement de Patrimoni Festiu de la Generalitat
El text assumpcionista de l’Edat Mitjana s’ha representat enguany a la Sagrada Família

E

l Misteri de la Selva ha arribat enguany a les 40 edicions.
Aquest estiu, a l’església de Sant Andreu Apòstol de la Selva
del Camp, s’ha representat un any més el primer drama
assumpcionista en llengua romànica. Hi han participat un
centenar d’actors i cantaires, que recrearan un text del segle XIV
que té com a argument els darrers moments de la vida de la Verge
Maria, la seva mort i la pujada al cel. Des de fa uns mesos, l’obra
té el reconeixement de Patrimoni Festiu de la Generalitat i entre
les novetats d’enguany, a banda d’alguns canvis en els rols dels
participants, hi ha ha hagut una nova corona. El Misteri de la
Selva s’ha estrenat també a la Sagrada Família de Barcelona.
El text es representa ininterrompudament des del 1980 el 14
i el 15 d’agost, i està molt arrelat entre els habitants de la localitat, que de manera voluntària fan les representacions buscant
el màxim rigor històric i excel·lència interpretativa. L’obra és
anònima i està escrita en català medieval. Aquest fet li dona un
gran valor perquè aleshores l’art encara es feia en llatí, mentre
que les llengües romàniques com el català estaven considerades
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vulgars i quedaven relegades a usos de parla quotidiana. El text
el va trobar l’historiador local Joan Pié en un quadern dipositat
a l’Arxiu Parroquial de la Selva, juntament amb altres textos de
mitjans del segle XIV pertanyents al Senyoriu de Prades i Montral. Posteriorment, el quadern es va traslladar a l’Arxiu Històric
Diocesà de Tarragona, on es conserva actualment.
Des del Patronat de la Representació del Misteri de la Selva del Camp vetllen perquè s’exposi amb la màxima fidelitat
possible. El seu president, Eloi Barberà, apunta que hi participen un centenar d’actors, a més d’unes 20 o 30 persones més
relacionades amb atrezzo, maquillatge o perruqueria. Tot i que
en molts casos els actors repeteixen els papers d’un any a un
altre, intenten anar fent canvis per no caure en la monotonia
i buscar nous reptes personals. Cada any fan uns deu assajos,
que comencen a principis de juliol. A banda, en alguns casos hi
ha un treball vocal específic per adaptar la veu a la impostació
necessària per cantar una obra gregoriana polifònica. Un fet
important perquè bona part de l’obra és ‘a capella’. //
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OBITUARI

Mor als 82 anys la pedagoga i escriptora Àngels Ollé,
després de tota una vida dedicada a l’ensenyament
Impulsora de l’escola Mowgli de Reus, va ser autora de moltes publicacions infantils i vaa dedicar
la seva vida a l’ensenyament i va contribuir a la renovació pedagògica

À

ngels Ollé Romeu, pedagoga i escriptora, va morir el
diumenge 1 de setembre a l’edat de 82 anys. Ollé (Sant
Sadurní d’Anoia, 1937 - Reus, 2019) va ser reconeguda el
passat 31 de juliol pel ple de l’Ajuntament amb la Medalla de la Ciutat, un guardó que si va ser lliurat in memoriam
durant les passades festes de Misericòrdia.
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat d’altres membres
de la corporació municipal, va expressar personalment el seu
condol a la família en nom de la ciutadania de Reus i, d’acord
al protocol d’honors i distincions municipals, els va lliurar la
bandera de la ciutat en senyal de reconeixement. Van ser moltes
les persones i entitats que durant els dies posteriors al coneixement de la notícia van destacar la tasca d’aquesta pedagoga
que en els darrers mesos s’havia significat com a portaveu dels
Avis i Àvies per la Llibertat de Reus.
El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el passat 31 de juliol concedir la Medalla de la Ciutat a Àngels Ollé Romeu. El
plenari va reconèixer així la seva trajectòria com a pedagoga
i escriptora, que la va portar a liderar el moviment de renovació pedagògica de l’escola catalana, i impulsar la fundació de
l’escola Mowgli de Reus, la primera escola de la ciutat que va

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

fer l’ensenyament mixt i en català, oberta a totes les creences.
Ollé va ser autora de nombroses publicacions dedicades a la
didàctica de la llengua i a la literatura infantil. Va ser també
professora a la URV, i va contribuir a la renovació pedagògica i
a la formació de professionals de la docència. //
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CULTURA

El Festival Accents 2019 omplirà la tardor de música catalana
i per primer cop convida grups en eusquera
Artistes com Joan Dausà, Anna Roig, el Petit de Cal Eril, Joan Isaac i Sílvia Comes, Maria Rodés i
Espaldamaceta passaran per un festival que es farà a Reus, Riudoms, Mont-roig, Alcover i Cambrils

Una de les novetats és que
l’Accents se suma també
al Circuit Folc oferint tres
concerts d’artistes d’aquesta programació: Arrels de
Gràcia, Menut i Anna Ferrer
i també la col·laboració amb
el concurs PortAutors de
Tarragona, la guanyadora
del qual actuarà a Reus

E

l dissabte 5 d’octubre comença la
sisena edició del Festival Accents
(www.festivalaccents.cat), un projecte d’Empenta Cultural, amb
la col·laboració de l’Institut Municipal
Reus Cultura de l’Ajuntament de Reus,
que oferirà durant dos mesos i mig –del
5 d’octubre al 20 de desembre- una vintena d’actuacions a la ciutat de Reus, que
és la seu principal del festival, i també
a quatre poblacions del Camp de Tarragona, Cambrils, Riudoms, Mont-roig del
Camp i Alcover.
La programació d’enguany, dirigida de nou pel periodista i programador Isaac Albesa, ofereix noms
d’arreu dels Països Catalas com Joan
Dausà, Maria Rodés, el Petit de Cal
Eril, Anna Roig & Àlex Cassanyes, el
duet Sílvia Comes i Joan Isaac o Espaldamaceta.
La major part de les actuacions de
l’Accents són de pagament, però també
hi haurà concerts gratuïts com el cas de
Magalí Sare, Filferro, Namina, Martínez
o Susannes.
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Circuit Folc

Una de les novetats d’enguany és que
l’Accents se suma també al Circuit Folc
oferint tres concerts d’artistes d’aquesta
programació: Arrels de Gràcia, Menut i
Anna Ferrer.
L’altra novetat de l’edició 2019 és el
reconeixement que des de l’Accents es
vol fer a la cançó en eusquera amb tres
noms procedents del País Basc: Jabier
Muguruza, Anari i Mice.
Completen la programació de l’Accents les actuacions de Formiga & Cigale que oferirà l’estrena absoluta d’un
nou espectacle amb les seves cançons
però acompanyades per la Cobla Ciutat
de Tarragona i també la presentació del
nou disc dels valencians Verdcel, que està
a punt de sortir.
També el Festival Accents ha volgut
sumar sinèrgies amb altres propostes
del territori, en concret amb el concurs
Portautors de Tarragona i per això la
guanyadora d’aquest certamen actua a
l’Accents com a premi, en aquest ocasió
la cantautora vallenca Susannes.

Al mateix temps l’Accents 2019 col·
labora amb el Vermusic de Vermut Miró
presentant de forma conjunta l’espectacle
d’homenatge a la chanson francesa ‘La
Tendresse’, d’Anna Roig i Àlex Cassanyes
Big Band al Teatre Fortuny, un espai que
també acollirà el divendres 20 de desembre la gira de comiat del darrer disc de Joan
Dausà abans de tancar-se a l’estudi durant
el 2021 per preparar el nou disc. Com a homenatge, aquest Accents també presentarà
el treball de Sílvia Comes i Joan Isaac que
han traduït les cançons de Sílvio Rodríguez, un dels cantautors més emblemàtics
de Sud-Amèrica i que a Reus es podran escoltar en català a través de la veu d’aquests
dos grans de la cançó d’autor.
En total, es tracta d’una programació
de 19 grups i artistes que es podran escoltar a Reus, als teatres Fortuny, Bartrina,
Bravium i Jardins Casa Rull; al Convent
de les Arts d’Alcover, al Centre Cultural
Església Vella de Mont-roig del Camp; al
Teatre-Auditori Casal Riudomenc i a la
Cripta de l’Ermita de Cambrils.
El Festival Accents és un projecte
d’Empenta Cultural que compta amb el suport dels Ajuntaments de Reus, Riudoms,
Cambrils, Alcover i Mont-roig del Camp; la
Diputació de Tarragona, el departament de
Cultura de la Generalitat i el patrocini de
Vermut Miró i la DO Catalunya.
Totes les entrades ja estan a la venda.
Per a més informació, els interessats
poden adreçar-se a:
web www.festivalaccents.cat
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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

AS SESSORI 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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