Novembre 2021 Núm. 486

L’ESTEL JA LLUEIX A LA TORRE
DE MARIA DE LA SAGRADA
FAMÍLIA D’ANTONI GAUDÍ
Es tracta de la darrera peça que es col·loca a la torre i que canviarà
el perfil de la ciutat de Barcelona a partir del 8 de desembre
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El Baix Camp lidera la construcció d’habitatges a Tarragona
durant el primer semestre del 2021
Pàg 10

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

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

BigMat Ochoa
www.bigmatochoa.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Obres amb
garantia
www.obresambgarantia.com

Mayco
Riudoms

> 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

> Condicions especials pels agremiats
> Assessorament professional
> Finançament

> Condicions especials en l’adquisició de vehicles
comercials de Volkswagen en els concessionaris de
Reus i Tarragona
> Informació novetats dels vehicles comercials

> El Portal especialitzat en obres i reformes
> Amb el suport del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
> 24 hores al dia / 365 dies a l’any

> Promocions especials pels agremiats
> Descompte addicional per agremiats acreditats
> Transport propi

www.maycoriudoms.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
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Infraestructures
consensuades i
sostenibles
Fa uns dies vam tenir l’oportunitat d’escoltar en el cicle Dilluns
Cambra, que organitza la Cambra de Comerç de Reus per celebrar
el 135 aniversari de l’ens cameral, les paraules de l’exalcalde de
Figueres i exconseller de la Generalitat, Santi Vila, que va fer un
exercici d’autocrítica de la classe política catalana, de la qual va dir
que fa temps que no té projecte pel nostre país.
Vila, actual president del Cercle d’Infraestructures, va afirmar
que les infraestructures han d’estar consensuades amb el territori,
han de ser mediambientalment sostenibles i s’han de dissenyar
amb intel·ligència. El que hauria de ser lògic, no sempre ho és, si
fem cas als exemples que va posar Vila i que ens afecten directament als ciutadans del Camp de Tarragona. Vila va explicar que
s’han pres decisions sense cap visió estratègica com ha estat l’alliberament dels peatges de les autopistes estatals, “que ara paguem
tots encara que no les utilitzem” i en canvi la C32, que és propietat
de la Generalitat, continua sent de pagament. O el sistema aeroportuari que, per la discussió política, “ha impedit una gran inversió al
Prat sense posar damunt la taula la possibilitat d’invertir com a opció alternativa per salvar la Ricarda als aeroports de Reus i Girona,
convertint-los en aeroports satèl·lits com passa a Londres o a París”.
Vila també es va referir a les demandes de la Generalitat reivindicant el traspàs del servei ferroviari de rodalia, però sense posar
amunt la taula “com es pensa gestionar el servei de rodalia”. Va dir
que “s’estan prenent decisions a a cops de tweet llunyans sense
generar consens entre els catalans, que genèticament sempre ho
havíem fet així”. Per últim, es va referir al sistema energètic. “A
França tenen molt clar que volen continuar amb el model nuclear
i aquí, en canvi, no sabem què fer amb els parcs eòlics, bàsicament
perquè no tenim model”. Queda clar, per tant, que cal buscar i treballar per aquest model per un territori, que segons Vila, ho té tot
per assolir un gran èxit si es fan bé les coses.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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L’estel ja llueix a la torre
de Maria de la Sagrada Família
d’Antoni Gaudí
Es tracta de la darrera peça que es col·loca a la torre i que canviarà el perfil
de la ciutat de Barcelona a partir del 8 de desembre
Fotos: Pep Daudé

La Sagrada Família de Gaudí ha col·locat la matinada del dilluns 29 de novembre l’estel de la torre de
la Mare de Déu. Un fet històric en tractar-se de la
darrera peça que es col·loca a la torre i que canvia el
perfil de la ciutat de Barcelona, ja que l’estel es veurà
pràcticament des de tota la ciutat i serà sens dubte
una de les icones de l’skyline de la capital catalana.
L’estel, que té un diàmetre de 7,5 metres i un
pes de 5,5 tones, s’ha pujat ja ensamblat després
d’una complexa operació dirigida per especialistes
4 La Façana

amb grues de gran alçada que permeten arribar als
138 metres d’alçada de la torre i poder. Les setmanes prèvies s’ha treballat en el muntatge i acoblament del seu nucli, que té forma de dodecaedre,
amb les 12 puntes d’estrella piramidal que sorgeixen de cada costat.
Feta de vidre texturat amb una estructura
d’acer inoxidable a les arestes, de dia els vidres
estaran il·luminats pel sol i de nit, la claror sorgirà de l’interior, des dels focus instal·lats a la

base de les puntes. La instal·lació s’ha dissenyat
tenint en compte les inclemències del temps que
haurà de suportar, des de la calor, el fred i la
pluja fins a l’eventual caiguda d’un llamp. Les
llums de l’estel s’encenen i s’apaguen amb un
control remot.
El pròxim dia 8 de desembre està prevista la
inauguració de la torre de la Mare de Déu, amb l’acte central de la eucaristia, la benedicció a càrrec
del cardenal Joan Josep Omella i posterior il·lumiLa Façana 5

L’estel, que té un diàmetre de
7,5 metres i un pes de 5,5 tones,
s’ha pujat ja ensamblat després
d’una complexa operació dirigida
per especialistes amb grues de
gran alçada que permeten arribar
als 138 metres d’alçada de
la torre
nació de l’estel. El programa de la inauguració de
la torre és extens. Arrencarà l’1 de desembre amb
el procés participatiu per il·luminar el darrer tram
de l’estructura, el 8 de desembre serà el dia central
de l’encesa de l’estrella, i després encara s’allargaran fins el 4 de gener. Entitats del barri hi estan
implicades, com ara grups de cultura popular actuaran el dia de l’encesa de l’estel al matí o amb la
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intervenció artística de residències de gent gran,
entre altres.
En el terreny divulgatiu, a l’interior del temple es
pot visitar una exposició fotogràfica sobre el procés
constructiu de la torre de la Mare de Déu, i més endavant hi haurà una xerrada a càrrec de l’arquitecte director de l’obra, Jordi Faulí, un concurs literari dirigit
per Blanquerna-Universitat Ramon Llull, entre altres.

Reus cedeix objectes de Gaudí per
diverses exposicions
El Museu de Reus cedeix peces d’Antoni Gaudí i
Cornet per a una exposició que es farà al Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i una altra al
Museu d’Orsay de París. L’equipament deixa catorze
objectes originals, entre els quals destaquen diferents documents, manuscrits, dibuixos i fotografies
de la seva època d’estudiant i dels primers anys com
a arquitecte. La mostra al MNAC s’ha inaugurat recenbtment mentre que la del Museu d’Orsay es farà
l’11 d’abril de l’any vinent. El fons que es conserva
a Reus permet conèixer determinats aspectes de la
vida i de l’obra de l’arquitecte. Es tracta de manuscrits, dibuixos i altres documents procedents del taller-despatx de Gaudí situat al temple de la Sagrada
Família.
L’estiu de 1936, aquell taller fou assaltat i pràcticament destruït per un incendi que es va endur
molts dels documents i objectes deixats pel mestre.

Dibuix vitrina vitrina per a la guanteria Comella. Fons IMMR

Tres anys abans, però l’arquitecte reusenc Domènec
Sugrañes –marmessor testamentari de Gaudí i el seu
successor al capdavant de les obres de la Sagrada Família– n’havia separat una “petita, però significat part.
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Actualitat Reus
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Tots els
professionals que
hi trobaràs són
Tècnics Especialistes
propers a
casa teva!

Amb la col·laboració
del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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A www.obresambgarantia.com tot són avantatges!
Només professionals qualificats, titulats i col·legiats
s’encarregaran de la teva obra o reforma.
Comptaràs amb la garantia i suport del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Tarragona.
A la teva disposició més de 400 professionals
especialistes, tots ells de les comarques de Tarragona.

Amb la confiança de:
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Economia

L’economia es recupera a
la demarcació de Tarragona
en el tercer trimestre de l’any
L’informe econòmic de les Cambres de Comerç indica que són necessàries
més inversions per dinamitzar el territori

L’economia a la demarcació de Tarragona s’ha recuperat de forma ràpida en el
tercer trimestre de l’any, segons indica
l’informe de conjuntura econòmica fet
per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili. L’estudi assenyala que l’índex
d’ús de la capacitat productiva ha augmentat un 28,7% respecte al 2020 i disminuït un 1,65% respecte al 2019. Pel que
fa a les exportacions s’han incrementat
un 36,2% i les importacions en un 28,9%.
Entre les principals preocupacions dels
empresaris destaquen la crisi dels subministraments, el preu de l’energia i
l’increment de casos de covid. “Els Next
Generation s’han d’aprofitar, serien desitjables més inversions”, ha dit Joaquim
Margalef, catedràtic de la URV.

Tot i que els indicadors encara són
lleugerament inferiors als del 2019, l’informe de la conjuntura econòmica del
tercer trimestre indica una millora de
l’economia al Camp de Tarragona i a les
Terres de l’Ebre. Així, l’ús potencial de
l’activitat productiva a les comarques
tarragonines s’ha incrementat un 33,17%
mentre que a les ebrenques un 14,03%.
L’Alt Camp, Baix Ebre, la Conca de Barberà i el Tarragonès són les comarques
que presenten més dificultats a l’hora
d’assolir el ritme d’anys anteriors.

Creixement de l’ocupació

Pel que fa a l’ocupació ha crescut en 30.000
persones, amb una variació interanual del
4,63%. De fet, en aquest tercer trimestre,
s’ha registrat el nombre més gran d’ocu-

pats des de 2009 i l’atur ha disminuït en
3,65% respecte al mateix trimestre de l’any
passat. Amb tot, la taxa d’aturats al territori continua sent superior a la catalana
(10,92%) i inferior a l’espanyola (14,57%).
La Conca de Barberà, la Terra Alta, el Baix
Penedès són les comarques amb un atur
registrat més elevat, amb un 14,7%, 9,30%
i 9%, respectivament.
Malgrat que ha crescut la contractació laboral encara no ha assolit els nivells
d’abans de la pandèmia i se situa per sota
del 8,92% respecte fa dos anys. L’any
2019 es van registrar 209.301 contractes
eventuals i 41.282 indefinits i, enguany,
204. 976 d’eventuals i 23.263 d’indefinits.
Quant al nombre d’afiliats a la Seguretat
Social ha augmentat gairebé un 5% en
el mes de setembre en relació amb l’any
passat. “L’autònom està permanent al
mercat, no hi ha hagut una caiguda”, ha
explicat Margalef. A més, l’increment de
les afiliacions a la zona és superior al del
conjunt català (3,52%).
Segons l’estudi, un altre dels indicadors que mostren la recuperació de
l’economia a la demarcació són les exportacions, les quals s’han incrementat
en un 36,2% mentre que les importacions
en un 28,9%. “Des del marc, les exportacions agafen un dinamisme creixent i
gairebé s’han assolit els nivells del 2019;
les principals destinacions es concentren
en deu països i al voltant el 16% d’exportadors - sobre els 3.000 censats a la demarcació, és a dir, uns 500- representen
el 75% del volum”, ha detallat l’expert.
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Habitatge

El Baix Camp lidera la construcció
d’habitatges a Tarragona durant
el primer semestre del 2021
La comarca ha vist com s’han iniciat 203 habitatges, amb el Tarragonès en segon
lloc amb 150 i el Baix Penedès, amb 89 noves construccions, en tercer lloc
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha facilitat les dades de noves construccions a les nostres comarques en el primer
semestre del 2021. A les comarques de Tarragona i l’Ebre s’ha iniciat la construcció de 553 habitatges en el primer semestre del 2021,
una variació interanual del 16,4% respecte del mateix període de
2020. D’entre les dades dels promotors destaca la comarca de Baix
Camp, amb 203 habitatges iniciats, seguida pel Tarragonès (150),
Baix Penedès (89), Baix Ebre (29), Montsià (25), Alt Camp (13),
Conca de Barberà (12), Terra Alta (6), el Priorat (4) i Ribera d’Ebre
(2). La tipologia més comuna de l’oferta té 96,5 m² de superfície
mitjana, i un preu mitjà de 2.292 euros per m² útil. En canvi, els
habitatges acabats en venda tenen un preu mitjà de 313.128 euros
i 89 m² de superfície (3.447 euros de mitjana per m² útil).
Pel que fa als àmbits turístics de la província, l’àrea turística Costa Daurada Central la tipologia mitjana dels habitatges
en venda tenen 96,6 m² de superfície, amb un preu mitjà de
269.350 € i un preu per m² útil de 2.908 €; mentre que a l’àrea
turística de Costa Daurada Nord la mitjana de superfície dels habitatges en venda és de 110,8 m², amb un preu mitjà de venda de
211.385 €, i un preu per m² útil de 1.937 € de mitjana.

La tipologia més comuna de l’oferta
té 96,5 m² de superfície mitjana, i
un preu mitjà de 2.292 euros per m²
útil. En canvi, els habitatges acabats
en venda tenen un preu mitjà de
313.128 euros i 89 m² de superfície
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16,4 %

És la variació interanual
respecte el mateix semestre
de l’any 2020

Producció d’habitatges (Gener - Agost 2021)

Habitatges acabats

Pel que fa als habitatges acabats, hi ha 860 unitats en oferta
aquest primer semestre de l’any, un 36,9% interanual. El Tarragonès encapçala el llistat amb 308 habitatges finalitzats, seguida
del Baix Camp (225), Baix Penedès (127), Baix Ebre (96), Montsià
(58), Priorat (23), Alt Camp (11), Conca de Barberà (5), Terra Alta
(4) i Ribera d’Ebre (3).

Formació

La Façana 11

TPC

Targeta Professional
de la Construcció

Sol·licita-la ja i deixa que
la teva TPC parli per tu
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932 213 353
trabajoenconstruccion.com

La Targeta que diu tot sobre
la teva professionalitat

Formació

La construcció, motor econòmic
generador d’ocupació
La Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya (FLC) treballa per a impulsar
l’ocupabilitat i la professionalització en el sector de la construcció

La situació de transformació en la qual es
troba immers el sector de la construcció
l’ha portat cap a una indústria més digital, sostenible, professionalitzada i segura, convertint-se en un sector més innovador i d’avantguarda. La construcció es
troba en permanent evolució i desenvolupament, on apareixen nous materials i

tècniques que permeten l’especialització,
una especialització a la qual només es
pot accedir a través de la formació.
La FLC continua treballant per a
aconseguir que la prevenció de riscos
laborals, la formació, l’ocupació, la innovació, la sostenibilitat i les noves tecnologies ajudin a continuar construint un

La FLC vol acostar a les empreses i treballadors
del sector l’Acreditació de Competències, com
a eina per a reconèixer la qualificació dels
treballadors, a través de l’experiència laboral o la
formació, com un dels processos per a aconseguir
la dignificació dels oficis de la construcció

sector industrial de la construcció més
competitiu, més modern i sostenible.
L’entitat paritària treballa amb diferents iniciatives per a acostar i potenciar
la presència dels joves i de les dones al
sector de la construcció, i que l’identifiquin com un treball de futur en el qual
desenvolupar la seva carrera professional, apostant pels nous oficis que estan
sorgint en el sector.
Continua apostant per la professionalització del sector a través d’una completa i actualitzada oferta formativa caracteritzada per la innovació i l’adaptació a
les necessitats reals del mercat laboral,
amb formacions en el marc de l’eficiència energètica, la construcció sostenible
i industrialitzada i la seva incidència en
l’economia circular, comptant amb 31
Certificats de Professionalitat homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Cursosenconstruccion.com

Més de 8.000 alumnes

Més de 8.000 alumnes es formen en els
seus quatre centres de formació a Badalona, Tarragona, l’Hospitalet de Llobregat i Avinyó, adaptant el model energètic
en els seus centres on donen una segona
vida als materials utilitzats en les activitats formatives per a contribuir a reduir
l’impacte mediambiental en el sector.
Com a reptes immediats, la Fundació
vol acostar a les empreses i treballadors
del sector l’Acreditació de Competències, com a eina per a reconèixer la qualificació dels treballadors, a través de
l’experiència laboral o la formació dels
treballadors, com un dels processos per
a aconseguir la dignificació dels oficis de
la construcció.

Projecte Construeix 2020+
La Comissió Europea ha definit, dins
del marc d’actuació en matèria de clima i energia fins a l’any 2030, una sèrie
d’objectius clau i estratègics: almenys
un 40% de reducció de les emissions
de gasos d’efecte d’hivernacle (respecte a 1990); almenys un 32% de quota
d’energies renovables; i, com a mínim,

un 32,5% de millora de l’eficiència energètica. La indústria de la construcció té
a la seva mà ajudar a pal·liar aquestes
amenaces, entre altres accions, des de
la Formació.
Construeix 2020+ vol que la transició del sector de la construcció cap a
la sostenibilitat es produeixi acompa-

nyada de treballadors formats i conscienciats de la importància que té el seu
treball en el comportament energètic
de l’edifici.
Més Informació al telèfon 932 213 353 o
catalunya.fundacionlaboral.org
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Ocupació

L’atur creix en
559 persones a
la demarcació de
Tarragona a l’octubre
La xifra total de desocupats a les nostres comarques
se situa en 46.991 persones

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

L’atur ha crescut en 559 persones a la
demarcació de Tarragona (+1,2%) el mes
d’octubre, fins a les 46.991, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i
Economia Social. Respecte fa un any, el
descens és d’11.947 persones, un 20,27%
menys. Per sectors econòmics, els serveis
són els que han tingut les pitjors xifres
durant l’octubre, amb 528 persones més
registrades a les llistes de l’atur. També

Del total d’aturats de
la demarcació, 19.774
són homes i 27.217 són
dones. Els menors de
25 anys registrats a les
llistes són 3.502
14 La Façana

hi ha més aturats (44) a l’agricultura. En
canvi, hi ha un lleuger descens a la indústria, amb 31 aturats menys; i a la construcció, amb un descens de 105 persones.

4.000 desocupats a
la construcció

Els serveis és el sector que acumula més
desocupats, amb 33.829, seguit de la
construcció amb 4.012, la indústria amb
3.944 i l’agricultura amb 2.190. A 3.016
persones no els consta una ocupació anterior. Del total d’aturats de la demarcació, 19.774 són homes i 27.217 són dones.
Els menors de 25 anys registrats a les llistes són 3.502.
Pel que fa a la contractació, ha caigut
un 6,20%, si bé en els darrers dotze mesos l’increment és del 8,17%. En concret,
durant l’octubre s’han fet 28.074 contractes, 1.855 menys que al setembre.
Per sectors, els serveis és on se n’han fet
més, amb 19.613, seguit de la indústria
amb 5.451. A l’agricultura s’han fet 1.648
contractes, i a la construcció, 1.362.

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

Actualitat sector

Lloga el pis
amb la garantia de
l'Ajuntament de Reus
Consulta els avantatges
de la Borsa de Lloguer de Reus

Mediació durant tota la vida
del contracte
Assessorament jurídic i tècnic
personalitzat
Garantia de compliment de les
obligacions contractuals
i pagaments
Assegurança multirisc durant
tota la durada del contracte
Línia d'ajuts per a obres
de rehabilitació i per a llogaters

Oﬁcina d'Habitatge
977 010 071
habitatge@reus.cat
www.reus.cat

Amb la col·laboració de:
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Actualitat Gremi

OCHOA
LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

16 La Façana

Avda. de Falset, 175.
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Tel. 977 323 500
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www.bigmatochoa.com

Empreses

Bigmat Ochoa presenta al Gremi els
productes de Propamsa i Ecowin,
distribuïts per Big Mat Ochoa
Prop de 40 professionals es van reunir per conèixer diversos materials que milloren
l’eficiència energètica dels habitatges

Assistents a la presentació al Gremi en un acte organitzat per Big Mat Ochoa.

Com a conseqüència dels canvis normatius i per les noves aportacions
monetàries que arriben dels fons Next
Generation de la Unió Europea, ens
trobem que en l’actualitat que hi ha
una gran demanda de professionals
que treballen per poder millorar l’eficiència energètica dels habitatges i, en
el cas del sector de la construcció, de
les façanes, sistemes SATE, finestres i
altres prestacions.
Per aquest motiu, des del Gremi de
la Construcció del Baix Camp i amb el
suport de l’empresa BigMat Ochoa S.L.

es va demanar a dos dels proveïdors
més importants del sector, Propamsa i
Ecowin, que fessin una presentació als
agremiats dels seus productes. L’acte va
comptar amb la presència del gerent de
BigMat Ochoa Reus, Pere Viola, i de dos
professionals del departament comercial
de Propamsa i Ecowin, que es van encarregar de fer la presentació teòrica i pràctica dels productes, gràcies a la qual els
assistents van poder aprendre com afrontar aquest tipus d’obres i les problemàtiques que sorgeixen i les sol·lucions més
aconsellables per aplicar.

Propamsa és una empresa nascuda el 1932 que
va ser pionera amb el llançament del PAM, el
primer ciment cola del mercat. Actualment
forma part del grup Ciments Molins

Propamsa és una empresa nascuda
el 1932 que va ser pionera amb el llançament del PAM, el primer ciment cola
del mercat. L’any 1990, Propamsa es va
incorporar a Ciment Molins, reforçant
clarament el seu potencial i les seves
possibilitats d’expansió amb nous productes i aplicacions, com les que es van
presentar a Reus.

Molt d’interès dels agremiats

L’acceptació per part dels agremiats va
ser molt bona i a les instal·lacions del
Gremi es van reunir al voltant de 40
persones interessades per aquests productes. Des del Gremi, el seu president
Anton Sentís, es va mostrar molt satisfet d’aquesta presentació i va assegurar
que s’espera repetir la iniciativa amb
altres productes de les empreses que
habitualment col·laboren amb el gremi
o amb la revista La Façana. La trobada
va tancar-se amb un petit aperitiu que va
servir per fer networking entre tots els
assistents i també els representants de
BigMat Ochoa.
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Estalvi energètic

Millorar l’eficiència energètica
dels habitatges redueix el consum
i el rebut de la llum
El COAATT diu que el manteniment de la majoria d’habitatges és precari i encara hi
ha un percentatge alt de propietaris que no té interés en millorar-ne la seva eficiència
La cultura del manteniment serà cabdal per aconseguir la millora del nostre parc immobiliari que actualment es troba en
un estat deficitari i necessita mesures urgents com ara l’eficiència energètica en uns temps on cal reduir el malbaratament energètic per estalviar llum i pagar menys a la factura
mensual.
Aquest advertiment el fa el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT),
en base als informes realitzats recentment pel Consejo General
de Arquitectura Técnica que indiquen que l’estat de manteniment de la gran majoria d’habitatges és precari i un percentatge
altíssim de propietaris no té cap interès en millorar l’eficiència
de casa seva.
De fet, i segons els informes esmentats, l’eficiència energètica és un dels factors menys rellevants en la presa de decisió
per a l’adquisició d’un habitatge, i està molt per darrere d’altres
com el preu, la ubicació o la superfície. A més, gairebé el 70
% dels propietaris manifesta que no invertiria a casa seva per
reduir el cost de les seves factures energètiques.
Aquestes dades queden corroborades en base als projectes de rehabilitació entregats al COAATT al llarg d’aquest any
2021. Només un 4% de les actuacions anava dirigida a millorar

Només un 4% dels projectes
de rehabilitació entregats
al COAATT anava dirigida a
millorar l’aïllament tèrmic o les
instal·lacions dels edificis
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l’aïllament tèrmic o les instal·lacions dels edificis. A nivell estatal, l’aïllament de l’habitatge és inexistent o molt deficient a
quasi 24 milions d’habitatges espanyols i en un 63% d’aquests
habitatges, les finestres tenen més d’onze anys de vida. Això
és tradueix en un malbaratament d’energia i un alt cost mediambiental.

Més millores, menys despesa i estalvi al rebut
de la llum

Millorar les característiques tèrmiques d’un edifici, suposa una
reducció, en molts casos de fins a un 50%, de la despesa que es
destinen a energia. Quan s’intervé a l’envoltant de l’habitatge s’aconsegueix mantenir una temperatura interior molt més
estable, sense salts tèrmics, s’eliminen les humitats interiors
produïdes per la manca d’aïllament tèrmic i paral·lelament es
millora també l’aïllament acústic.
Des del COAATT es recorda que l’administració vol col·laborar a acabar amb aquesta situació a través d’un ambiciós
pla d’ajuts econòmics a la rehabilitació al qual caldria que s’hi
sumessin el nombre màxim de propietaris. Des del Col·legi

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, s’argumenta que és imprescindible conscienciar als propietaris de que l’eficiència
energètica és un aspecte molt important perquè els aportarà
uns beneficis individuals a mig i llarg termini. També es recorda que no hi ha més estalvi d’energia que aquella que no
es necessita.
El COAATT recorda als propietaris que el primer pas a realitzar és contactar amb un tècnic que faci un estudi previ i ofereix
solucions per a l’habitatge. En aquest sentit, aquest Col·legi
disposa del seu portat Obres amb Garantia (www.obresambgarantia.com) obert a tota la societat i on es pot sol·licitar la visita
del tècnic esmentat a més d’altres serveis, la realització d’obres
i tràmits relacionats amb l’habitatge.

36 sol·licituds a Reus per acollir-se a la bonificació
de l’IBI per instal·lar plaques solars i fotovoltaiques
L’Ajuntament de Reus ha registrat 36 sol·licituds per acollir-se
a la bonificació del 50% de l’IBI per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Això suposa una potència
de 750 kW d’origen solar. D’aquestes 36, vuit ja s’han concedit

i la resta estan en vies de tramitació. El consistori ampliarà
de dos a cinc anys la bonificació de l’IBI d’aquelles vivendes i
empreses que instal·lin energia solar i fotovoltaica d’una potència major o igual al 30%.
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Habitatge

La compravenda d’habitatges
a Catalunya creix un 8,9% entre
els mesos de juliol i setembre
En els últims 12 mesos s’han venut 84.517 habitatges, un 26,64% més, i s’arriba
als nivells que hi havia el 2007, abans de la crisi
La compravenda d’habitatges a Catalunya entre el juliol i el setembre va créixer un 8,97%, amb 24.040 operacions,
segons les dades publicades recentment
per l’Associació d’Agents Immobiliaris
de Catalunya (AIC) i el Col·legi Oficial
d’Agents de la Propietat Immobiliària
de Barcelona (COAPI Barcelona), que
provenen del Col·legi de Registradors.
Aquest és el cinquè trimestre consecutiu
d’augments, i el millor des del tercer trimestre del 2007. L’interès en l’habitatge
de segona mà puja un 9,22%, amb 20.307
compravendes, mentre que el d’obra nova
ho fa un 7,61%, amb 3.733 operacions. En
els últims 12 mesos, s’han registrat a Catalunya 84.517 compravendes, un 26,64%
més que en els dotze mesos precedents.
Les xifres interanuals són les millors
des del primer trimestre del 2008, i el cò-

20 La Façana

Habitatges unifamiliars i cases adosades a la zona dels Arcs, a Vinyols, tocant al nucli de la platja de Cambrils.

Aquest és el cinquè trimestre consecutiu
d’augments, i el millor des del tercer trimestre
del 2007. L’interès en l’habitatge de segona
mà puja un 9,22%, amb 20.307 compravendes,
mentre que el d’obra nova ho fa un 7,61%, amb
3.733 operacions
mput global assoleix els nivells previs a
la crisi sanitària del coronavirus. “És un
trimestre excepcional que mostra una
gran verticalitat i que supera els excel·
lents resultats del 2018 i 2019”, va afirmar el CEO del Grup d’Anàlisi del Mercat
Immobiliari (Gamerin), Luis Fabra.
La ciutat de Barcelona ha registrat
un augment trimestral del 10,33% en les
compravendes, amb 3.900 operacions, el
que la situa en nivells màxims dels últims quatre anys i una millora anual del
20,79%.

Caiguda trimestral a Tarragona

A Tarragona ciutat s’han fet 464 compravendes d’habitatge, amb una caigu-

da trimestral del 2,11%. A Girona, s’han
registrat 281 compravendes, un ascens
del 3,69% trimestral i del 27,17% anual.
Finalment, a Lleida, amb 405 compravendes, la millora en el tercer trimestre ha
estat del 12,19%, amb un repunt anual
del 43,95%.
Segons l’informe presentat pels
API, l’11% de les operacions de l’últim
trimestre van ser a càrrec d’inversors
internacionals com francesos (19,71%),
marroquins (8,23%), italians (6,54%),
romanesos (5,28%) i alemanys (4,8%).
Girona encapçala aquest rànquing, amb
el 21,3% de les operacions amb inversors
internacionals, seguida de Tarragona
(11,2%), Lleida (9,4%) i Barcelona (8,4%).

Lleugera
pujada del
preu del metre
quadrat
El preu mitjà de l’habitatge per metre quadrat se situa en 2.241 euros el
metre quadrat, un augment del 0,66%
en el trimestre, i del 0,35% anual. Segons els API, això mostra una estabilitat en el preu. L’habitatge de segona
mà puja de preu un 1,08% trimestral, i
un 0,82% anual, mentre que el d’obra
nova cau un 0,81% entre juliol i setembre i un -1,93% respecte a l’any
anterior. Els habitatges adossats pugen un 1,49% trimestral i un 2,33%
anual. Finalment, el preu dels pisos
s’ha incrementat un 0,67%. Segons
els API, els habitatges unifamiliars i
els pisos més grans segueixen sent els
més buscats en el context de recuperació econòmica i social posterior a
la pandèmia. Amb tot, un 79,19% de
les compravendes són per pisos, i un
20,81% per cases unifamiliars.
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Segueixen els problemes
d’abastiment per les petites
empreses catalanes
La patronal Fepime reclama ajudes i incentius a les fusions per sortir de la crisi
generada per la pandèmia i els problemes logístics

5,9

Punts de creixement
dels problemes d’abasiment
respecte el segon trimestre
del 2021

Més d’una tercera part de les petites i mitjanes catalanes al·lega
tenir problemes d’abastiment per la crisi logística en aquest
tercer trimestre del 2021, 5,9 punts més que en el segon trimestre. Aquest percentatge és més elevat en el cas de les microempreses –menys de 10 treballadors- i són el 42,9% del total les
que tenen dificultats d’aprovisionament. “En moltes empreses
els problemes per les restriccions d’obertura o aforament i la
baixada de facturació han estat reemplaçats per l’increment de
preu de les matèries primeres i l’energia, les dificultats d’abastiment o els problemes de solvència o liquiditat”, ha afirmat la
presidenta de Fepime, Helena de Felipe, que també ha reclamat
ajudes i incentius a les fusions per sortir de la crisi generada
per la pandèmia.
“Calen mecanismes i mesures fiscals que afavoreixin i facilitin la inversió de les pimes, i un paquet mesures i ajudes
temporals que promoguin i facin atractiva la fusió d’empreses”,
ha precisat de Felipe en la presentació del 7è informe de la situació econòmica i laboral de la PIME catalana. A banda de les
dificultats d’abastiment, la disminució de la facturació continua
sent el principal efecte de la crisi de la covid-19 pel 67% dels establiments amb menys de 10 treballadors, seguit per les petites
empreses amb el 52,9% dels establiments afectats i, per últim
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les empreses de més de 50 treballadors amb el 47,2%. De fet, en
aquest tercer trimestre del 2021 un 32,2% dels establiments empresarials catalans asseguren que continuen afectats per la crisi.

Menys afectació a la construcció

Per sector d’activitat es destaca la situació de l’hostaleria en la
qual el 61,2% dels establiments continuen afectats per la crisi al
tercer trimestre de 2021. És importat assenyalar que respecte al
segon trimestre el percentatge d’establiments hostalers afectats
s’ha reduït gairebé 30 punts. El sector dels serveis (34,1% d’establiments afectats) i el comerç (34,1%) continuen a l’hostaler
com els més perjudicats a causa la crisi.
Per contra, els sectors menys afectats continuen essent el
de la construcció (18,4% d’establiments) i la indústria (26,4%).
Tenint en compte els resultats de finals de 2020, tots els sectors
han disminuït el seu percentatge d’afectació com a mínim 28
punts. L’augment de la complexitat dels processos a causa de les
mesures de protecció, higiene o prevenció condiciona al 67,6%
dels establiments empresarials convertint-se en el principal
factor que afecta l’activitat en termes generals.

Actualitat Reus

Santi Vila reclama als polítics
un nou model d’infraestructures
consensuat i sostenible
El president del Cercle d’Infraestructures diu en una conferència a la Cambra de
Reus que, el nostre territori, té la mida justa per plantejar-se un futur esperançador
El màxim responsable de la Fundació
Cercle d’Infraestructures, l’exalcalde de
Figueres i exconseller de la Generalitat
Santi Vila, va dir en una conferència presencial a la Cambra de Comerç de Reus
que la ciutat de Reus i el territori que
l’envolta tenen la mida justa per plantejar-se un futur esperançador. Això sí, va
fer una crida a la classe política local i
també catalana a consensuar un nou model de creixement “perquè actualment no
tenim model” que permeti fer créixer el
territori amb les infraestructures necessàries gràcies a una planificació “consensuada, que sigui sostenible mediambientalment i econòmica i sigui intel·ligent”.
Santi Vila va defensar aquests arguments assegurant que la ciutat de Reus i
el territori que l’envolta, juntament amb
la ciutat de Tarragona estan molt ben

posicionades. “Si fem cas als estudis dels
especialistes universitaris, aquests han
situat la clau de l’èxit en territoris o sistemes urbans intel·ligents que tenen de
150.000 als 4,5 o 5 milions d’habitants,
va dir, i va afegir que han de ser complexes, compacte i cohesionades.

Planificació estratègica

Però aquestes oportunitats han d’anar
lligades a una planificació estratègica
que ha de fer la classe política local i catalana. “Ara mateix no tenim model de
creixement, o el model està esgotat. Entre tots hem de consensuar el model, ja
que ensopeguem de forma constant”, ha
afegit. En aquest sentit, Vila es va referir
a la necessitat de planificar, executar i
gestionar de forma correcta les infraestructures i ho va exemplificar amb l’eix

transversal, que ja es plantejava als anys
30 del segle passat i que, avui en dia, ha
provocat un canvi brutal de relacions
econòmiques a Manresa, Igualada o Vic,
que han guanyat centralitat. Igual que ho
ha fet la Cerdanya gràcies al Túnel del
Cadí o la interconnexió entre Vic i Olot,
fins fa unes dècades totalment allunyades, gràcies al Túnel de Bracons.
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Hormipresa tancarà el 2021 amb una
facturació de 50 milions d’euros,
un 40% més que l’any 2020
La companyia amb seu a l’Alt Camp fa una aposta decidida per donar una segona
vida al formigó, i col·laborar d’aquesta manera en l’economia circular
Hormipresa, empresa catalana del sector de la construcció,
tancarà l’any 2021 amb una facturació de 50 milions d’euros, un 40% més que l’exercici anterior tot i la pandèmia de
covid-19. La companyia no s’ha vist afectada per la crisi sa-
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nitària però es ressent de la de matèries primeres. L’empresa,
amb centres de producció al Pla de Santa Maria (Tarragona)
i a Puertollano (Ciudad Real), és líder en edificis industrials
i cases prefabricades. Afincada des dels anys setanta a l’Alt

Camp, vol expandir-se amb noves instal·lacions a la comarca
veïna de la Conca de Barberà.
Els plans de futur d’Hormipresa passen per avançar cap
a l’economia circular amb l’optimització dels recursos, el reciclatge i la sostenibilitat. En ambdós centres de producció
es converteixen les restes de formigó en un nou àrid, destinat a nous usos. “Això fa cinc anys no es feia, i nosaltres ho
potenciem cada vegada més; de les restes que reciclem, tant
de ferro com formigó, es reaprofita tot al 100%, de forma
directa a fàbrica, o indirecta per part d’un tercer”, afirma
Josep Maria Marimon, director comercial d’Hormipresa Industrial.
La fàbrica del Pla té 120.000 m2 de superfície i un espai
construït de 25.000 m2, amb més de 200 treballadors. És la
primera i més gran de la companyia. Cada any s’hi fan inversions de millora i automatització, si bé ja no pot créixer més
-la de Puertollano, més reduïda, té més potencial de creixement. Diàriament n’entren i en surten una cinquantena
de camions. Se subministren una àmplia gamma de productes als clients -constructores, promotores, etc-, d’Espanya,
Portugal i sud de França. A França s’hi exporta el 20% del
material fabricat.
Al llarg del temps, l’empresa s’ha anat especialitzant en
la fabricació de tot tipus d’elements prefabricats de formigó
i plaques alveolars, entre d’altres, per donar servei a obres
d’aparcaments, naus industrials, centres comercials, logístics,
esportius, sanitaris, etc. Amb material d’Hormipresa s’ha construït l’edifici polivalent de l’Hospital de Bellvitge per acollir
les urgències de covid-19 i, properament, el del Parc Taulí de
Sabadell. També subministra per a obra pública, com soterraments de grans vies, tant en carreteres com ferrocarrils o
fluvials.

Cases prefabricades
L’altra gran línia de negoci de la companyia és Hormipresa Living. L’empresa porta gairebé mig segle construint cases prefabricades que entrega, en aquest cas,
al client final. “Amb claus en mà”, afirma Marimon. El
principal mercat és Barcelona, Costa mediterrània i les
Illes Balears. Però també tenen projectes a Madrid, Marbella, Portugal i el sud de França. Actualment tenen en
marxa uns 90 projectes, en diferents etapes del procés.
Per donar resposta a la demanda, Hormipresa acaba de
comprar una parcel·la a Montblanc.
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Torna l’alegria als carrers
de Reus amb una nova edició
de la Ganxet Pintxo
Després de dos anys sense la ruta de tapes per l’impacte de la pandèmia, l’operatiu
aconsegueix un ampli seguiment popular en el desè aniversari de la seva creació
La Ganxet Pintxo de tardor ha superat
amb escreix totes les expectatives. Després de dos anys de la celebració de la
darrera ruta de tapes a la ciutat de Reus,
i d’haver ajornat tres edicions per l’impacte de la pandèmia, l’operatiu ha estat
un gran dinamitzador de l’activitat de la
restauració amb índexs de participació
altíssims, molt per sobre de les previsions inicials. A destacar l’afluència que
han registrat els establiments durant
els dos caps de setmana consecutius
que ha servit, a la vegada, per recuperar
embranzida després que el mal temps de
principis de setmana provoqués un cert
alentiment de l’activitat, especialment en els establiments que
realitzen a les seves terrasses el gruix de l’atenció al públic.
El President de la Cambra de Comerç, Jordi Just, ha volgut
subratllar la capacitat que “una vegada més ha demostrat la
ruta a l’hora de convertir-se en element dinamitzador de l’activitat econòmica. Si buscàvem recuperar l’embranzida en un
moment complex, atenent les circumstàncies que han envoltat
al sector de la restauració durant els darrers mesos, la Ganxet
Pinto s’ha convertit en el millor revitalitzador possible.” Per la
seva banda el coordinador tècnic de la ruta, Jaume Batista, s’ha
felicitat per la “fantàstica feina dels restauradors que han redoblat esforços per atendre a una clientela que, en gran nombre,
ha volgut gaudir de la ruta i dels seus atractius gastronòmics”.
Per Batista l’alt índex de participació i seguiment demostra “que
deu anys després de la primera edició la ruta manté inalterable
la condició de fet social extraordinari capaç, per ell mateix, de
generar una dinàmica de mobilització ciutadana a l’abast de
pocs operatius d’aquestes característiques”.

L’èxit del cartell de l’Ariel

Destacar, per últim, l’èxit del cartell d’aquesta edició protagonitzat per Ariel Santamaría. L’alta demanda registrada ha deci-
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El President de la Cambra de
Comerç de Reus, Jordi Just, ha volgut
subratllar la capacitat que “una
vegada més ha demostrat la ruta a
l’hora de convertir-se en element
dinamitzador de l’activitat econòmica
dit a l’organització crear una edició especial en A3 de la imatge
que els interessats poden recollir, gratuïtament, a les oficines
de la Cambra, al carrer de Boule 2, de Reus.
La Ganxet Pintxo és una iniciativa de la Cambra de Comerç
de Reus, amb el patrocini d’Estrella Damm i el suport de l’Ajuntament de l’Ajuntament de Reus.

Bon Nadal i pròsper any 2022
El Gremi de la Construcció del Baix Camp, com
cada any, vol desitjar a tots els agremiats, empreses
col·laboradores, anunciants de La Façana, institucions,
col·laboradors, amics i amigues un Bon Nadal i
especialment un pròsper any 2022 en el qual esperem
poder superar definitivament la pandèmia que ens ha
afectat a tots.

Any nou
Ni l’astròleg no sap, dia primer,
u rigorós que un poc de vida ens dalla,
quines estrenes ens darà potser:
angoixa, amor, traspàs o revifalla.
Natura és erta, sense afany ni esquer,
i l’aire és buit i la gelada calla.
Un salut regalima en el cloquer;
mor, a prop de l’encert, l’escorrialla.
Qui sap el que vindrà i el que em deserta?
Nou any és nou engany; en vida incerta,
jo sóc una ombra que s’esmuny de frau.
Oh Veritat, tu sola coronada
ben al dellà dels tombs de l’estelada!
Sigues-me llei i certitud i pau.

Josep Carner
(Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970)
És conegut com “el príncep dels poetes catalans”. Renovador de la poesia,
de la llengua i de la prosa.
En les seves poesies uneix la tradició literària europea fins a la mateixa
catalana, amb el seu talent individual que li permet assolir una gran perfecció
lingüística i un estil molt personal que amoroseix amb components de
delectada contemplació i distanciada ironia un pensament d’humilitat
franciscana i d’inconfés escepticisme quant a la condició humana.

A les nostres àmplies instal·lacions, amb fàcil accés
des de Reus o Cambrils, hi trobaràs el millor servei
i la millor atenció personalitzada i professional.
Visita la nostra exposició de ceràmica, banys i cuines
amb les millors marques i materials per als teus projectes.
Magatzem
De dilluns a divendres de 8 a 13 h
i de 15 a 18 h.
Exposició
De dilluns a divendres de 9.15 a 13 h
i de 15.30 a 19 h.
Els dissabtes obrim
amb cita prèvia

Tel. 977 051 571
reus@viudafont.com
Ctra. Reus-Cambrils
TV-3141, km 5,7
43206 Reus

