Abril 2022 Núm. 491
CORNELLÀ DE LLOBREGAT | MONTCADA I REIXAC | SUBIRATS
TARRAGONA | EL VENDRELL | CAMBRILS

Nova ubicació
CAMBRILS
A7 sortida 1.148
43850 Cambrils (Tarragona)

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

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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Aquest 2022 es commemoren els quatre-cents anys de la creació del
Gremi de la Construcció del Baix Camp com a continuïtat històrica
de l’antic Gremi de Mestres de Cases de Reus, del qual tenim documentació escrita que existeix des del 1622, tot i que segurament
l’entitat ja estava constituïda des de feina unes dècades. Aquest és
un motiu prou important per impulsar una celebració per commemorar aquesta efemèride.
Per això, la Junta Directiva del Gremi hem decidit preparar un
programa especial d’actes per commemorar aquest aniversari, perquè
400 anys no es fan cada dia. En aquestes mateixes pàgines hi trobareu la informació amb totes les activitats que hem preparat enguany
de forma especial i que hem obert a tota la ciutadania de la ciutat de
Reus, del Baix Camp i de comarques veïnes amb qui tenim relació.
Vam començar el dia 28 d’abril amb una exitosa conferència
al Círcol de Reus amb la doctora en Periodisme Tate Cabré i els
actes s’allargaran fins al 4 de desembre. En total hi trobareu una
dotzena d’activitats que esperem que siguin del vostre interès. Des
d’un cicle de conferències sobre diversos temes d’actualitat, a una
nova edició del Concurs de Paletes, la 47a, que enguany de forma
extraordinària se celebrarà el dia 11 de juny a la Plaça del Mercadal,
al rovell de l’ou de la ciutat per tal de poder presumir d’un ofici
artesà com és el de paleta; passant pels actes litúrgics, el dinar
commemoratiu de la Festa Patronal, una exposició al Museu de
Reus, un volum sobre la història del Gremi actualitzat i un vídeo
sobre l’entitat que s’està començat a preparar per una productora
local. Finalment, la Junta ha decidit fer un concert solidari al Teatre
Bartrina, el 4 de desembre amb el grup Aupa Strings, que servirà
per recaptar fons per una entitat de la ciutat, en aquest cas la Càtedra del Dolor Infantil de la URV que treballa investigant per guarir
aquesta malaltia.
Esperem poder-nos trobar durant tot aquest any ple d’activitat per commemorar els quatre segles de l’organització del nostre
sector a la comarca.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Actualitat sector

La construcció reclama a
l’administració autonòmica i local
clàusules de revisió de preus
El sector considera negativa la inacció de l’administració catalana, la provincial i la
local, a diferència del govern estatal, per assumir mesures efectives que facin front a
l’escalada de preus i que, per ara, no es poden revisar

Treballadors d’una empresa, a una obra pública a la ciutat de Reus fa unes setmanes.

El sector de la construcció de les comarques de Tarragona ha denunciat a través d’un comunicat de
premsa la inacció de les administracions públiques
tant a nivell autonòmic, com provincial i local davant la crisi energètica i l’escalada de preus que està
afectant negativament les empreses i que condiciona
considerablement les obres que s’estan executant o
que els contractes que es van signar fa uns mesos
abans de la crisi que ens afecta. Per aquest motiu,
des de la Foconta (Federació de Gremis Construcció
de Tarragona), el Gremi de la Construcció del Baix
Camp i el Gremi de la Construcció del Tarragonès,
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entitats que agrupen més de 300 empreses i professionals del sector, es reclama de forma urgent i amb
caràcter excepcional una normativa pròpia, encara
pendent de determinar, que proporcioni mesures
efectives per part de les administracions per pal·liar
l’alça extraordinària e imprevisible del cost de les
matèries primeres i materials de la construcció que
afecten als contractes públics i privats de les obres.
A dia d’avui la petita i mitjana empresa es troba
totalment ofegada pel retorn dels crèdits ICO, per
l’escalada vertiginosa del preu dels combustibles, de
l’electricitat i de les matèries primeres, obligada a

renunciar a molts contractes signats en condicions
insostenibles que desembocarà a una pèrdua de volum de negoci amb la consegüent pèrdua de llocs de
treball. Mentrestant la inacció dels Ajuntaments, les
Diputacions i el Govern de la Generalitat de Catalunya és flagrant, encara no han reaccionat i s’estan
pensant, a diferència del que ja ha fet el govern estatal, si s’ha de fer o no una normativa pròpia encara
pendent de determinar, per proporcionar mesures
efectives per assegurar l’equilibri contractual.

Preus a l’alça

Durant tot l’any 2021 molts materials de la construcció com l’acer, l’alumini i el ciment van anar
augmentant de preu de forma sostinguda. Però a
principis de l’any 2022 hi ha hagut una altra pujada de tarifes acumulant uns percentatges respecte
al gener de fa un any amb uns increments de 80%
més de l’acer, el 60% de l’alumini, d’un 10% del ciment i un 20% de la fusta. Entre finals de febrer
i principis de març del 2022, els preus del mercat
dels materials de la construcció ha augmentat de
forma progressiva i generalitzada. L’escalada del
preu del gas i l’electricitat sumada a l’escassetat
de les matèries primeres ha originat problemes
gravíssims de subministrament i un increment de
preus extraordinari. En algunes famílies de materials, l’oscil·lació de preus es produeix de manera
pràcticament diària i per tant els proveïdors ens
conviden a revisar els preus del dia en el moment
de dur a terme la comanda.

Reacció de l’Estat

Tant desproporcionada ha estat la puja de preus que
l’1 de març del 2022 el Govern de l’Estat va dictar
el Reial Decret Llei 3/2022 pel qual adopta mesures
extraordinàries a la vista de les circumstàncies socials i econòmiques excepcionals que han repercutit
directament en l’execució de determinats contractes
del sector públic. L’Estat espanyol ha disposat que
és reconeixerà als contractistes el dret a la revisió
de preus quan l’increment del cost dels materials
emprats per a l’obra adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant en l’economia del contracte.
Es considera que hi ha un impacte rellevant quan
l’increment del cost de materials siderúrgics, materials bituminosos, alumini o coure, excedeixi del 5%
i admet que en aquests casos es dugui a terme una
revisió excepcional que no superi el 20% del preu
d’adjudicació del contracte.

Imprevisible en el moment de
la licitació

El Reial Decret Llei 3/2022 destaca que aquest increment “era imprevisible en el moment de la licitació”
i afegeix que “excediria del que pugui ser inclòs en
el risc i ventura que el contractista ha de suportar
a tot contracte públic”. En el moment d’adoptar les
mesures urgents i de caràcter excepcional, el Reial
Decret Llei es refereix al caràcter notablement perjudicial d’aquesta circumstància per a l’interès públic
subjacent en qualsevol contracte del sector públic i
reconeix que afecta severament als operadors econòmics del sector de l’obra civil. Es reconeix de manera
explícita que la magnitud i el caràcter imprevisible
de l’alça que han experimentat els preus d’un nombre limitat de primeres matèries que s’ha de poder
corregir amb eines complementàries al mecanisme
de revisió de preus. Les mesures excepcionals que el
Real Decret Llei adopta van adreçades a afrontar el
problema en els casos en que la revisió de preus no
s’hagi pactat en el contracte.

Reclamacions en contractes privats

És molt usual que en contractes d’obres privades
s’utilitzin en els plecs de condicions els models de
contracte del sector públic i per tant el concepte
d’aquest Reial Decret també es podria fer extensiu
per possibles reclamacions en els contractes privats.
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Anton Sentís, president del
Gremi de la Construcció
del Baix Camp, i Pere
Vinaixa, secretari de l’entitat, van ser els encarregats
d’atendre als mitjans de
comunicació que van
fer-se un ampli ressò de
les denúncies del Gremi.

Obres adjudicades per l’administració
autonòmica i local

A data d’avui, la majoria d’empreses amb contractes
firmats per aquestes administracions, tenen obres
adjudicades on es produeix la circumstància que
l’oferta econòmica està basada en preus del 2021, ja
que normalment el període de temps que transcorre
entre les licitacions de les obres en què es calculen
les ofertes i la tramitació per part de l’administració
de l’adjudicació de les obres i els permisos pel seu
inici son de varis mesos, arribant en molts casos fins
a mig any.

El Govern estatal ha disposat que
és reconeixerà el dret a la revisió
de preus quan l’increment del cost
dels materials emprats per a l’obra
adjudicada excedeixi del 5% i admet
que, en aquests casos, es dugui a
terme una revisió excepcional que no
superi el 20% del preu d’adjudicació
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Les administracions locals, provincials i autonòmiques van normalment al seu ritme, sense presses
alienes a les fluctuacions del mercat i dels canvis radials i excepcionals de la vida de la majoria del mortals.
Els motius més usuals pels quals s’endarrereixen els
començaments de les obres adjudicades son diversos:
1. S’endarrereix l’obertura de pliques per falta
d’algun membre de la mesa de contractació
2. Falta de consignació de partida pressupostaria
per part Ajuntament
3. Falta de signatures per part de regidors i
membres de govern municipal que han de signar el contracte
4. Modificacions i reserves tècniques contractuals per part dels interventors, etc.
La majoria d’ofertes basades en preus del 2021,
ja que es van licitar al 2021, s’hauran d’executar al
2022 amb la circumstància de la pujada vertiginosa
i continuada dels hidrocarburs, de l’energia i de les
matèries primeres, i les empreses es veuen abocades
a signar un contracte en condicions insostenibles de
desequilibri.
En qualsevol cas, els Ajuntaments, les Diputacions
i el Govern de la Generalitat abans de l’adjudicació del
contracte hauria de donar al contractista la possibilitat de comprometre’s contractualment de manera
viable, amb la introducció d’una clàusula de revisió
de preus basada en les circumstàncies descrites per la
norma estatal, que prevegi una fórmula de revisió de
preus adequada per assegurar l’equilibri contractual.
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Actualitat sector

La Generalitat reacciona a la demanda
del sector sobre la revisió de preus
Infraestructures.cat augmenta el preu de les seves licitacions entre un 12%
i un 6% pel cost de les matèries primeres
El Govern català ha reaccionat amb rapidesa a les demandes del
sector de la construcció catalanes sobre la revisió de preus de
les licitacions per l’encariment de les matèries primeres. El consell d’administració d’Infraestructures.cat, l’empresa pública
encarregada d’executar les obres del Govern i el manteniment
dels equipaments públics de la Generalitat, va acordar a final
de mes augmentar els preus de les seves licitacions per fer front
a l’augment del cost de les matèries primeres. En concret, s’ha
aprovat un increment del 12,24% en el preu de referència de les
edificacions i d’un 6,37% en el d’obres civils i infraestructures
hidràuliques.
L’objectiu, segons explica l’empresa, és “preservar l’interès
públic i garantir l’execució i la viabilitat dels projectes que adju-

L’augment de preus es basa en un
acord de Govern aprovat el 5 d’abril,
just el dia després de la denúncia
pública del sector de la construcció,
que permet als diversos departaments
de la Generalitat i el seu sector públic
revisar de forma excepcional els preus
dels contractes públics d’obres
diqui Infraestructures.cat, tot evitant disfuncions en l’execució
dels contractes que puguin disminuir-ne la qualitat o fins i tot
aturar-ne la prestació”.
Aquesta és la segona vegada que Infraestructures.cat actualitza el seu banc de preus en els últims mesos. A l’octubre, es
van augmentar els preus de referència de les edificacions i de les
obres civils i hidràuliques un 4,51% i un 4,5%, respectivament,
amb data 1 de desembre. En aquell moment, la pujada afectava
materials com l’acer, el betum o la fusta, però ara s’hi sumen
d’altres com els siderúrgics, l’alumini o el coure.
Així, i com a novetat, Infraestructures.cat ha acordat que en
el cas dels cinc materials més afectats per l’augment de costos
internacionals –siderúrgics, bituminosos, alumini, coure i fusta- s’adopti un sistema d’actualització dinàmic de preus en el
moment de tancar el projecte. Les noves referències s’aplicaran
a tots els projectes que lliurin la maqueta a partir de l’1 de juny.
L’augment de preus es basa en un acord de Govern aprovat
el 5 d’abril, just el dia després de la denúncia pública del sector
de la construcció, que permet als diversos departaments de la
Generalitat i el seu sector públic revisar de forma excepcional
els preus dels contractes públics d’obres.
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Economia
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Formació

La Fundació Laboral supera
les 100.000 inscripcions en
els seus cursos on line gratuïts
L’entitat ha llançat un nou curs, “Actualització normativa en matèria d’eficiència
energètica. CTE HE 2019 i RITE 2021”, que s’afegeix a les 60 especialitats en obert
i amb l’objectiu del Pla Nacional Integrat
d’Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) de
reduir el consum primari en un 39,5% per
a l’any 2030.

Set unitats formatives

La Fundació Laboral de la Construcció
(FLC) supera les 100.000 inscripcions en
els seus cursos online gratuïts de curta
durada; una formació que des de fa sis
anys l’entitat paritària posa a disposició
de treballadors i empreses del sector per
a actualitzar les seves competències i coneixements en els últims avanços i novetats en edificació i obra civil, prevenció
de riscos laborals i ocupació i construcció.
Actualment, són 60 les especialitats
formatives gratuïtes, online, d’entre tres
i deu hores, que la FLC té en obert. Entre
els cursos més triats per els/les treballadors/es de la construcció es troben: Eficiència energètica d’edificis (8 hores), Fonaments de BIM (6 hores) i Instal·lacions
tèrmiques i fotovoltaiques: actuacions
per a millorar el seu rendiment (6 hores).
La Fundació ha llançat el seu últim
curs gratuït, dedicat en aquesta ocasió a
la “Actualització normativa en matèria
d’eficiència energètica CTE HE 2019 i
RITE 2021”.
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Una acció formativa de 6 hores de
durada que pretén aprofundir en les novetats que aquests canvis normatius incorporen tant des del punt de vista del
consum energètic com de la implantació
d’energies renovables i canvis d’estàndards constructius.
La modificació al desembre de 2019
del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),
obligatòria a partir del 23 de setembre
de 2020, compta amb diferents modificacions normatives, entre les quals
destaquen les que afecten el document
d’Estalvi energètic (CTE-HE), establint la
definició i paràmetres que regularan en el
nostre mercat immobiliari els Edificis de
Consum Gairebé Nul.
Així mateix, el recent Reial decret
178/2021, de 23 de març, pel qual es
modifica el Reial decret 1027/2007, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE) per a alinear-lo amb les
Directives Europees en matèria d’energia

El curs contempla set unitats formatives
sobre Actualització 2019 CTE, Control
de la demanda energètica, Limitació del
consum energètic, RITE 2021 Condicions
de les instal·lacions tèrmiques, Condicions de les instal·lacions d’il·luminació,
Contribució mínima d’energia renovable
per a cobrir la demanda d’aigua calenta
sanitària i Generació mínima d’energia
elèctrica.
Altres accions formatives presents
en la plataforma on line sobre eficiència
energètica en edificació són: Eficiència
energètica d’edificis” (8 hores), “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: residencial i hotels” (4 hores),
“Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: locals comercials i
oficines” (3 hores), “Solucions tècniques
per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici” (10 hores), “L’eficiència
energètica i la climatització per cicle de
Carnot: bomba de calor” (4 hores), “Eficiència energètica en les instal·lacions de
climatització per conductes” (5 hores) i
“Eficiència energètica i fusteria exterior”.
Els interessats en el curs “Actualització normativa en matèria d’eficiència
energètica CTE HE 2019 i RITE 2021”, ja
poden realitzar la seva inscripció, així
com en les 60 accions formatives, totalment gratuïtes, disponibles en la plataforma.
Més informació i inscripcions:

DESCOBREIX
LA TEVA FUNDACIÓ
catalunya.fundacionlaboral.org

Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 Badalona - Tel. 932 213 353
Polígon Industrial Punsic, s/n,
08279 - Avinyó - Tel. 932 213 353
Carrer de l’Aprestadora, 158,
08902 - L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 935 210 460
C/ Riu Algars, s/n Barri Camp Clar
43006 Tarragona- Tel. 977 554 747
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Actualitat sector

La construcció, l’únic
sector de Catalunya
que genera ocupació
Segons les dades de l’EPA, el sector va tancar el
primer trimestre amb 213.000 ocupats, 11.800 més
que el trimestre anterior.

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

La taxa d’atur a Catalunya durant el primer trimestre de l’any 2022 va incrementar-se una dècima respecte a finals de
2021, situant-se en el 10,23%, segons les
dades de l’Enquesta de Població Activa
(EPA). A Catalunya, però, la construcció
va ser l’única activitat que va aconseguir generar ocupació durant el primer
trimestre. Segons les dades de l’EPA, el
sector va tancar el primer trimestre amb
213.000 persones ocupades, 11.800 més
que el trimestre anterior. En termes interanuals, però, la construcció va perdre
6.600 llocs de treball.
Malgrat el repunt en el conjunt de
l’economia catalana, es tracta de la segona taxa més baixa des del 2008 i es manté
més de tres punts per sota la mitjana espanyola, amb una taxa d’atur del 13,65%.
Catalunya va tancar el primer trimestre
amb 394.200 desocupats, 1.200 menys
respecte al darrer desembre i 105.500
menys en comparació a l’exercici anterior. Pel que fa a les dades d’ocupació,
el país sumava més de 3,45 milions de
persones ocupades el darrer dia de març,
40.900 menys que el darrer trimestre,
però 83.400 més en termes interanuals.
En termes absoluts, de fet, Catalunya va ser la comunitat on més va caure
l’ocupació durant el primer trimestre.
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Els altres territoris on més es va reduir
el nombre de persones ocupades van ser
Andalusia i les Canàries, amb 32.000 i
16.700 treballadors menys respecte a finals de 2021, respectivament.
No obstant això, Catalunya es manté
com una de les comunitats de l’Estat amb
la taxa d’atur més baixa. El país ocupa la
tercera posició d’aquesta llista, superada
únicament pel País Basc (8,69%) i l’Aragó
(10,14%).

La resta de sector

A banda de la construcció, en la resta de
sectors, en canvi, el nombre de persones treballadores es va reduir en termes
intertrimestrals, però va créixer en termes interanuals. L’agricultura va sumar
56.800 ocupats a finals de març, 2.300
menys que el desembre però 10.100 més
que el primer trimestre de 2021.
En el cas de la indústria, el sector va
perdre 11.100 empleats respecte al trimestre anterior, tancant el mes de març
amb 577.100 ocupats. En termes interanuals, però, vora 6.000 treballadors
van incorporar-se a l’activitat. Pel que fa
als serveis, Catalunya va tancar el primer
trimestre amb 2,61 milions d’ocupats al
sector, 39.300 menys respecte al desembre però 73.900 més que el març de 2021.

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

Especial 400 anys (1622-2022)

Trajectòria
Compromís
Professionalitat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Especial 400 anys (1622-2022)

El Gremi de la Construcció del Baix
Camp celebra 400 anys amb un
programa obert a la ciutadania
Un cicle de conferències, una exposició, l’edició d’un llibre, un documental
i un concert solidari, entre les principals activitats programades entre els mesos
d’abril i desembre

El Gremi de la Construcció del Baix Camp
va presentar en roda de premsa a l’Ajuntament de Reus amb els actes programats a partir del dijous 28 d’abril i fins al
4 de desembre per commemorar els 400
anys de la creació del Gremi, que és la
continuïtat històrica de l’antic Gremi de
Mestres de Cases de Reus, del qual se’n té

El Concurs Intercomarcal
de Paletes tornarà
després de la pandèmia
en una edició especial, la
47a, que es farà a la Plaça
del Mercadal de Reus el
dissabte 11 de juny, al
mig del rovell de l’ou de
la capital del Baix Camp
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constància històrica des del 1622, gràcies
al llibre d’actes que està dipositat al Museu de Reus.
Precisament, per tal de commemorar
aquesta efemèride, la junta directiva del
Gremi, encapçalada pel seu president,
Antoni Sentís, acompanyat del vicepresident Gregori Salvat va voler presentar
avui al costat de la regidora d’Urbanisme,
Marina Berasategui, les activitats que es
faran durant tot l’any a Reus i que han
començat amb una conferència de la periodista Tate Cabré sobre el llegat indià
a la ciutat. Antoni Sentís va explicar que
s’ha prepara un programa obert a tota la
ciutadania i col·laborant amb el ric teixit
associatiu de la ciutat amb actes al Círcol, al Centre de Lectura, a l’Escola d’Arquitectura, al Centre d’Amics de Reus, a
l’Institut Pere Mata o al Teatre Bartrina.
Quant a les conferències, a banda de
la de Tate Cabré, el programa el completa
una xerrada del Grup de Recerca Urbana
del Camp; una de l’arqueòleg Jaume Massó sobre el patrimoni perdut a la ciutat i
la seva evolució durant els últims segles
i la darrera de Jaume Serrallonga, arqui-

tecte de la Sagrada Família de Gaudí,
sobre l’estat actual de les obres de construcció del temple.
Al juny, se celebrarà la diada de Sant
Antoni de Pàdua, la festa patronal del
sector i, a banda dels tradicionals actes
litúrgics, hem de destacar que torna el
Concurs de Paletes, que es fa cada dos
anys. La darrera edició no es va poder
celebrar per la pandèmia i enguany la
novetat és el trasllat del concurs, que
s’espera pugui reunir una dotzena de les
millors parelles de paletes, a la Plaça del
Mercadal, que de forma extraordinària
acollirà la competició el dissabte 11 de
juny al matí. D’aquesta manera, el Gremi
pretén donar visibilitat a l’ofici de paleta
al bell mig de la ciutat.
Un cop passada la festa de Misericòrdia, la primera setmana d’octubre s’inaugurarà una exposició retrospectiva sobre
la història del Gremi que es podrà veure
entre el 7 d’octubre i l’11 de novembre a
la Sala Quatre del Museu de Reus de la
Plaça de la Llibertat. L’exposició estarà comissariada per l’historiador reusenc Joan
Navais i produïda tècnicament per Ovni.
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El 17 d’octubre el Centre de Lectura
acollirà la presentació d’un nou volum
de la seva col·lecció de llibres, en aquest
cas sobre la història del Gremi. Joan Navais en serà l’autor d’aquesta recerca que
també inclourà en facsímil el llibre totalment esgotat d’Ezequiel Gort ‘L’antic
Gremi dels Mestre de Cases de Reus’, editat l’any 1985.
El 17 de novembre, al Saló dels Distingits del Pere Mata, tindrà lloc la presentació d’un vídeo documental, elaborat per Acid Factory, sobre la història
del Gremi en un acte coorganitzat amb
l’Ajuntament de Reus que també servirà
d’aperitiu del Centenari de Domènech i
Montaner que es farà el 2023.
Els actes del centenari finalitzaran
amb un concert solidari del grup de corda
Aupa Strings, el diumenge 4 de desembre
al Teatre Bartrina. Amb el suport especial
de la Cambra de Comerç, el Gremi pretén
tornar a la societat part del que la societat li dona al sector. Per això, la recaptació íntegra anirà a favor de la Càtedra
del Dolor Infantil de la URV que dirigeix
el doctor Jordi Miró.

Organització, patrocinadors
i col·laboradors
El programa d’actes del 400 aniversari
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp és un projecte de la mateixa
entitat amb el suport institucional de
l’Ajuntament de Reus i la Diputació de
Tarragona, el patrocini del Port de Tarragona, la Cambra de Comerç de Reus,
el Consell Comarcal del Baix Camp, la
Fundació Laboral de la Construcció i les
empreses Mausa, BigMat, Unifamiliars
Sant Jordi i Cabré Group. Una vintena
més d’empreses del sector també hi
col·laboren: UN Correduría, Martorell
Serveis de Reforma i Obra Nova, Constructora Baix Camp, Hincosa, Carpinteria KP, Expomat, Electromecànica
Blasco Gómez, Materials de Construcció
V.Font Reus, Ballarin Treballs de Paleta,

Construccions Vinaixa, Reddis Gestoria,
Construccions CBR Grup La Clau, Constructors i Promotors CRAVIC, Construccions Noray, Constècnia SL, Fulgencio
Villar SL, Gero 10, Construccions Ferré,
Trans Crispi, Andamios Plácido, M.Vilella Constructor, Construccions Plana,
Construccions Gregori Salvat.
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Programa d’activitats
1. Cicle de conferències
“El Reus dels indians”, per Tate Cabré
Dijous, 28 d’abril de 2022 a les 19.30 h a El Círcol de Reus
Aforament limitat. Cal reservar a administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
Existiria el Modernisme sense els indians? I el Círcol? I la plaça Prim? El llegat d’ultramar a Reus ens ofereix moltes sorpreses.
Descobrim quins noms s’amaguen al darrere molts elements colonials que fins ara ens havien passat desapercebuts: exòtiques
palmeres, frondosos jardins, porxos vuitcentistes... Cafè, copa i puro!
“Guia d’arquitectura de Reus. Fets Urbans”, per D. Foz, G.Vidal, I.Mariné, A.Pont, J.M. Solé i J.Sardà, del Centre de Recerca
Urbana del Camp (CRUC)
Dijous, 12 de maig a les13 h a l’Escola Tècnica d’Arquitectura a Reus
Alhora que reunien els materials de la Guia d’arquitectura de Reus. Fets urbans, en deu itineraris, de fet deu camins que enfilen les arquitectures valuoses de la ciutat, hem descobert altres maneres d’explicar la ciutat –agrupant, sota conceptes tals
com arquitectures absents, monuments invisibles, vivint col·lectivament... l’arquitectura de Reus en un sentit molt ampli.
“La ciutat de Reus: urbanisme i patrimoni”, per Jaume Massó i Carballido
Dijous, 26 de maig de 2022 a les19.30 h al Centre d’Amics de Reus
Aforament limitat. Cal reservar a administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
La xerrada oferirà un repàs gràfic (per mitjà de plànols, dibuixos i fotografies) de l’evolució urbanística de Reus des del segle
XII fins al XX, tot posant especial atenció en els edificis i els altres elements arquitectònics i monumentals que han anat desapareixent a causa dels conflictes bèl·lics i arran de l’especulació constructiva sense control patrimonial.
“Claus per comprendre la continuació de la Sagrada Família avui”, per Jaume Serrallonga
Dijous, 2 de juny de 2022 a les 19.30 h a la Sala d’actes del Centre de Lectura
Aforament limitat. Cal reservar a administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
Sovint se’ns pregunta com és que l’obra de construcció de la Sagrada Família pot continuar si el seu geni creador aviat farà
100 anys que ja és mort, i a més, durant el desastre de la guerra civil es va cremar tot el seu obrador amb el projecte a dins.
L’exposició pretén demostrar que sí que és possible continuar el projecte d’Antoni Gaudí i que es treballa sempre amb l’esperit
de construir amb la màxima fidelitat al que l’arquitecte havia imaginat.

2. Concurs Intercomarcal
de Paletes de Reus
Dissabte 11 de juny
De 9 h a 13 h
Plaça del Mercadal de Reus
Lliurament de premis a partir de les 13.30 h
Com cada dos anys, i ara després del parèntesi de la
pandèmia, torna el Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que arriba a l’edició 47. En aquesta ocasió, algunes de les millors parelles de l’Estat
es reuniran a la Plaça del Mercadal per realitzar una
construcció que se’ls presentarà al mateix moment del
concurs per demostrar la seva habilitat.

16 La Façana

Especial 400 anys (1622-2022)

3. Festivitat de Sant Antoni de Pàdua
Dijous, 9 de juny, a les 19.30 h
Església Puríssima Sang
Dilluns, 13 de juny a les 13 h
Església Prioral de Sant Pere
El Gremi celebrarà la tradicional missa del patró, Sant Antoni
de Pàdua, a la Prioral de Sant Pere el 13 de juny. En acabar la
missa es repartiran els tradicionals clavells i estampes. Prèviament, el dijous 9 de juny a les 19.30 h, tindrà lloc la Missa de
Difunts en sufragi dels agremiats i membres de la Confraria de
Nostre Pare Jesús a la Columna i Germandat de Sant Antoni
de Pàdua que ens han deixat.

4. Acte institucional dels 400 anys del
Gremi de la Construcció del Baix Camp
Dinar commemoratiu
Dissabte, 18 de juny a les 13.30 h
El Gremi de la Construcció del Baix Camp commemorarà oficialment els 400 anys de la seva creació com a continuació
històrica de l’antic Gremi de Mestres de Cases de Reus en la
tradicional recepció als agremiats, empreses col·laboradores
i institucions, que tindrà lloc en un dinar que s’emmarcarà
també en els actes de la festivitat patronal de Sant Antoni
Abad.

5. Exposició “Pedra a pedra. El sector
de la construcció a Reus i al Baix Camp”
(Títol provisional)
Sala Quatre del Museu de Reus (Plaça Llibertat, 11)
Inauguració el 7 d’octubre a les 19.30 h
Fins a l’11 de novembre
L’exposició Pedra a pedra. El sector de la construcció a Reus i
al Baix Camp (títol provisional) repassarà d’una forma amena
i didàctica, el paper dinamitzador que ha jugat –amb alts i
baixos– el sector de la construcció en l’economia de la ciutat
de Reus i de la comarca en les últimes dècades. Il·lustrarà la
trajectòria i l’evolució del Gremi i del ram de la construcció a
la ciutat i al Baix Camp en l’època contemporània.
Exposició elaborada amb el suport especial de la Foconta (Federació de Gremis de la Construcció de Tarragona i la FLC)

6. Llibre commemoratiu dels 400 anys
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, de Joan Navais
Presentació
17 d’octubre, a les 19.30 h a la sala d’actes del Centre
de Lectura
L’historiador Joan Navais serà l’encarregat de glossar en
un llibre la trajectòria dels darrers 40 anys del Gremi de la
Construcció del Baix Camp amb la publicació d’un estudi que
també incidirà en els esforços del Gremi per reivindicar el
ric patrimoni arquitectònic de la ciutat i del territori, i, per
fomentar l’oferta formativa vinculada a l’àmbit de la construcció a les comarques del Camp.

7. Presentació video-documental
400 anys del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
Dijous, 17 de novembre a les 19.30 h al Saló dels Distingits de
l’Institut Pere Mata
El Gremi de la Construcció del Baix Camp ha volgut recollir,
aprofitant l’eferèmide dels 400 anys de la seva creació, les declaracions dels protagonistes de l’entitat i del sector amb un
vídeo elaborat per la productora Acid Factory que recorrerà
la història de l’ofici, els seus protagonistes i els canvis que ha
experimentat el nostre territori en les últimes dècades.
Video elaborat amb el suport especial del Port de Tarragona.

8. Concert solidari de clausura dels
actes dels 400 anys amb l’actuació
d’Aupa Strings
A favor de la Càtedra de Dolor Infantil de
la URV-Fundación Grünenthal
Diumenge, 4 de desembre a les 18 h al Teatre Bartrina
El Gremi tancarà els actes del 400 aniversari amb el concert
d’Aupa Strings titulat Timelapse XX. Es tracta d’un concert
dinàmic i energètic que ens ofereix un timelapse musical per
la música del segle XX: swing dels anys 20, funky dels 70, rock
dels 80 i pop dels 90 y 2000, acompanyat de temes composats
per Aupa, creats sota la influència de tot la música ballada
fins llavors.
La recaptació del concert anirà destinada integrament
a la Càtedra de Dolor Infantil de la URV-Fundación
Grünenthal, dirigida pel doctor Jordi Miró.
Concert solidari presentat conjuntament amb la Cambra de Comerç de Reus.

La Façana 17

Especial 400 anys (1622-2022)

La presidenta d’El Círcol, Patríca Terradellas, la conferenciant Tate Cabré, i el president del Gremi. Antoni Sentís.

Espectacular inici dels 400 anys
del Gremi amb una conferència
de Tate Cabré al Círcol de Reus
El programa d’actes organitzat pel Gremi de la Construcció va arrencar amb un ple
absolut al Saló de la Làmpada per escoltar la xerrada sobre el llegat dels indians
La cerimònia inaugural, que va comptar
amb representació del consistori municipal amb els regidors Carles Prats, Maria Luz Caballero i Marina Berasategui;
la regidora i delegada del Govern Teresa
Pallarès; la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Maria Abelló, nombrosos agremiats, bona part
dels expresident i membres de juntes
sortints del Gremi, la junta de la Societat el Círcol i representants d’empreses patrocinadores dels 400 anys va ser

presidida pel president del Gremi de la
Construcció del Baix Camp, Anton Sentís i de la presidenta de l’entitat que
acollir l’acte, Patrícia Terradellas Maré.
La xerrada va consistir en una conferència de l’escriptora i doctora en Ciències
de la Comunicació i col·laboradora del
Diari de Tarragona i la Façana, Tate
Cabré, que portava per títol Els indians
de Reus, i en especial de la figura d’Antoni Beringola i Marcó, impulsor de la
construcció de l’edifici on es va realitzar

El Saló de la Làmpada del Círcol de Reus va quedar
petit per hostatjar els assistents a l’acte inaugural
del IV Centenari del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, documentat des de l’any 1622 a la capital del
Baix Camp, però que podria ser fins i tot més antic
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l’acte, del Teatre Fortuny i de la societat
El Círcol.
Antoni Beringola va aconseguir comprar, amb d’altres inversors, entre ells
d’altres indians, el solar de l’antic convent de carmelites enderrocat durant
la revolució del 1868 que donava nom a
l’antiga i reduïda plaça de les monges, i
va convertir l’espai en una plaça moderna
per l’època, engalanada amb uns magnífics porxos d’estil colonial similars als
que d’altres indians estaven impulsant a
la Bisbal d’Empordà, Barcelona o Vilanova i la Geltrú.
Tots els assistents van destacar el
contingut de la xerrada de Tate Cabré que
va ser exposar un tema força desconegut
a la nostra comarca amb un to divulgatiu i amè, ple d’anècdotes divertides. En
acabar la xerrada, el Gremi va organitzar
un petit còctel que va servir per mantenir
una interessant xerrada entre tots els assistents. Sens dubte una forma ideal per
iniciar un programa d’actes dels 400 anys
del Gremi que s’allargarà fins al desembre d’enguany.
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Autoritats, antics
presidents i membres
de la junta del Gremi,
patrocinadors i
agremiats van destacar
el contingut de la
xerrada per l’interès que
va despertar el tema
i també pel to amè i
divertit en tot moment

El ple de l’Ajuntament de Reus concedeix
la Menció Honorífica Municipal al Gremi de
la Construcció del Baix Camp
El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el divendres 22 d’abril concedir una
Menció Honorífica Municipal al Gremi
de la Construcció del Baix Camp. Aquesta és una de les distincions que atorga
el consistori reusenc a una entitat que,
al llarg de l’any hagi destacat per fets
importants en els camps social, cultural,

esportiu, econòmic o científic o bé que
commemorin efemèrides destacades.
En aquest sentit, el reconeixement al
Gremi de la Construcció del Baix Camp
es concedeix d’acord a la seva trajectòria
i a la tasca de tots els professionals que
al llarg dels anys han fet possible que el
gremi segueixi endavant i, de manera

especial, en acomplir-se enguany el 400
aniversari de la seva fundació.
El president del Gremi de la Construcció Anton Sentís, acompanyat del
vicepresident Gregori Salvat, van assistir al plenari de l’Ajuntament de Reus
que va votar per unanimitat aquesta
menció.
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Paleteria

Aleix Plana i Vasile Safta s’emporten
la victòria en el Concurs de Paletes
de la Fira de Campllong
És la tercera vegada que la parella de professionals de Construccions Plana
Hortoneda s’emporten el triomf en aquesta competició a terres gironines
El passat dissabte 23 d’abril, coincidint amb la diada de Sant
Jordi. va tenir lloc el 23è Concurs de Paletes dins el marc de
la Fira Comarcal de Primavera de Campllong, que organitza la
Unió d’Empreses de la Construcció de Girona, en aquesta localitat del Gironès. La jornada es va viure durant un matí amb
pluges intermitents que no van impedir a concursants i organitzadors gaudir de l’activitat i d’un concurs que també s’ha
convertit en una tradició al nord del país.
Al concurs hi van participar parelles formades per dos paletes.
El jurat, que ho va tenir complicat, estava format per membres
pertanyents a diferents àmbits de la construcció de les comarques gironines que va acabar decidint el seu vot per la parella de
Vila-seca formada per Aleix Plana i Vasile Safta, que després de la
pandèmia, han tornat amb molt força. De fet, era la tercera vegada
que la parella de professionals de Construccions Plana Hortoneda
s’emportava la victòria en aquesta competició a terres gironines.
La figura que els concursants havien de construir era un dos
quarts de cúpula. Per fer-la, l’organització els va lliurar 75 peces
de maó ceràmic foradat “maonet”, 2 sacs de guix ràpid de 20kg
i 2 taules d’encofrat.

La figura que els concursants havien
de construir durant la matinal era
un dos quarts de cúpula. Per fer-la,
l’organització els va lliurar 75 peces
de maó ceràmic foradat “maonet”,
2 sacs de guix ràpid de 20kg i 2 taules
d’encofrat

El teu magatzem
a Reus!
Tel. 977 051 571
reus@viudafont.com
Ctra. Reus-Cambrils
TV-3141, km 5,7
43206 Reus
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Un cop finalitzada la competició la classificació quedà de
la següent manera:
Primer premi
Parella formada per Aleix Plana i Vasilie Safta de Vila-Seca
(Tarragona). Va lliurr el premi Esteve Freixas en representació de la Unió d’Empresaris de la Construcció. La dotació
econòmica del premi pel primer classificat va ser de 1.000
euros.
Segon premi
Parella formada per Josep Mª Vila de Campllong i Josep Ribas de Viloví. Esteve Freixas va lliurar el premi en representació de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya.
Aquest segon premi estava tenia una dotació econòmica de
800 euros.
Tercer premi
Parella formada per Ramón Oliveras de Viloví i Miquel Putxol de Llinars del Vallès. El premi va ser lliurat per l’alcalde
Lluís Freixas en representació de l’Ajuntament de Campllong. La dotació d’aquest tercer premi era de 500€.

Al centre de la imatge, Aleix Plana i Vasile Safta, en el moment de rebre el premi dels organitzadors del Concurs.

Felicitació del Gremi
La junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix
Camp vol felicitar de nou Aleix Plana, que és el director del
proper Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que

tindrà lloc el proper 18 de juny, i Vasile Safta per aquesta
nova victòria que posa de relleu l’excel·lent professionalitat
de la seva feina.
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Ja es pot accedir als ajuts per a
la rehabilitació i estalvi energètic
dels Next Generation
Els propietaris d’habitatges i comunicats de veïns són els principals beneficiats
amb d’aquests ajuts amb una dotació de 750.000 milions d’euros
Els propietaris d’habitatges i les comunitats de veïns són els principals beneficiats dels fons Next Generation que arriben procedents de la Unió Europea amb
l’objectiu de reduir la despesa energètica
i millorar les condicions de l’actual parc
immobiliari.

A partir d’ara i segons informa el Col·
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Tarragona
(COAATT), els beneficiats ja poden accedir-hi preparant tota la documentació
necessària, sempre tenint en compte que
la utilització d’aquestes ajudes europees,

Les ajudes que es poden atorgar són aquelles que
el propietari de l’habitatge o la comunitat de
propietaris demani per a obres que ajudin a reduir
el consum energètic. Com més gran sigui l’estalvi
de consum que s’aconsegueixi amb les reformes,
més grans seran els ajuts. Així de clar
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que tenen una dotació de 750.000 milions d’euros i suposen la major inversió
de la història de la Comunitat Europea,
està condicionada a factors com la digitalització, la reducció de les emissions
contaminants, i el desenvolupament de
les tecnologies netes. Tot això, per complir amb l’anomenat “European Green
Deal” o “Pacte Verd Europeu”, un pla per
lluitar contra el canvi climàtic i que té
per objectiu que Europa sigui, al 2050, el
primer continent climàticament neutre.
Dit d’una altra manera, les ajudes
que es poden atorgar són aquelles que
el propietari de l’habitatge o la comunitat de propietaris demani per a obres
que ajudin a reduir el consum energètic.
Com més gran sigui l’estalvi de consum
que s’aconsegueixi amb les reformes, més
grans seran els ajuts. Així de clar.

Com tramitar aquestes ajudes, o
entendre a fons els requisits que es demanen, és una feina complicada, els arquitectes tècnics, com a especialistes en
rehabilitació i perquè són els tècnics de
capçalera dels nostres edificis, assessoraran de la gestió de la subvenció i dels
procés de rehabilitació que és objecte
d’aquestes ajudes Next Generation. A les
nostres comarques ho faran a través del
portal www.obresambgarantia.com creat
el 2015 i que permet fer tot tipus de tràmits vinculats amb l’habitatge i la cons-

trucció o realitzar obres als habitatges per
part de particulars i empreses. També es
posa a l’abast de la ciutadania la oficina
tècnica de rehabilitació www.otr.cat del
Consell Català de l’Arquitectura Tècnica.
En aquest cas, el COAATT passa a ser la
Oficina Tècnica de Rehabilitació a Tarragona per atendre consultes i ajudar en tot
el necessari per a que tant tècnics especialistes com a ciutadans disposin de totes
les eines i suport per aprofitar al màxim
aquestes ajudes que milloraran de forma
notable les nostres edificacions.

Els majors consumidors
d’energia

Cal recordar que els edificis (habitatges, oficines, escoles, hospitals,..) són
els majors consumidors d’energia de la
UE, amb el 40% del consum energètic
de la zona Euro, i estan entre els principals emissors de diòxid de carboni. Per
aquest motiu és tan important fer-los
més eficients energèticament. I és per
això que una bona part dels fons Next
Generation estan destinats a la rehabilitació energètica.
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Hipoteques

Creixen en un 18,8% respecte
el mes passat les hipoteques
L’import mitjà dels préstecs hipotecaris a Catalunya se situa en els 164.589 euros,
per sobre la mitjana espanyola
Catalunya va registrar 6.075 hipoteques
sobre habitatges al febrer, un 18,8% més
que el mateix mes de l’any passat i un
4,1% més respecte al gener. Segons les
dades provisionals de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), Catalunya va ser la
tercera comunitat que més hipoteques
va notificar el segon mes de l’any, només
per darrere d’Andalusia (6.961) i Madrid
(6.464). Pel que fa al capital prestat, a
Catalunya es van concedir 999,8 milions
d’euros per adquirir habitatges, un 24,4%
més en termes interanuals i un 4,9% més
en termes intermensuals. Pel que fa a
l’import mitjà de les hipoteques, aquest
es va situar en els 164.587 euros, per sobre
la mitjana de l’Estat (141.752 euros).
Per demarcacions, Barcelona es
manté com el territori on més hipoteques es registren de Catalunya, agrupant
gairebé tres de cada quatre operacions.
Durant el mes de febrer, les comarques
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A la demarcació de Tarragona, la xifra d’operacions
realitzades al mes febrer del 2022 va ser de 793, un 60,2% més
en termes interanuals i un 43,4% més en comparació al 2020
centrals i metropolitanes van sumar
4.370 préstecs hipotecaris, un 19,9%
més que l’any passat. No obstant això,
la xifra és encara un 14,2% inferior al
febrer de 2020, just abans de l’esclat de
la crisi de la covid-19.
Pel que fa a la resta de territori, el
nombre d’hipoteques sobre habitatges
ja presenta volums superiors als d’abans
de la pandèmia. A la demarcació de Tarragona, la xifra d’operacions al febrer va
ser de 793, un 60,2% més en termes interanuals i un 43,4% més en comparació
al 2020. A les comarques gironines es van
registrar 664 hipoteques sobre habitatges,

un 2,2% més que el febrer de l’any passat i un 11,6% més que el febrer de 2020.
Finalment, a la demarcació de Lleida es
van concedir 248 préstecs hipotecaris,
un 25,9% més respecte als mesos previs
a l’esclat de la pandèmia, però un 23,7%
menys en termes interanuals.

Actualitat Reus

Liciten la transformació en zona
de vianants del raval Santa Anna
El projecte, que surt a concurs amb un pressupost de 775.000 euros, també
contempla la transformació del carrer Salvador Espriu
L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres per executar la segona fase de
transformació en zona de vianants del
raval de Santa Anna, que afecta el tram
entre el carrer de Santa Anna i la plaça de
Catalunya i el carrer de Salvador Espriu.
El projecte dona continuïtat a les obres
del primer tram, entre la plaça de Prim i
el carrer de Santa Anna, i preveu la millora urbanística dels vials amb l’objectiu de
potenciar la mobilitat sostenible i incloure serveis públics d’acord a l’estratègia
Reus Smart City.
El contracte surt a licitació amb un
pressupost de 775.056,66 euros, i un
termini d’execució de 4 mesos. Aquest
pojecte compta amb l’aprovació provisional de finaçament Next Generation de
la Unió Europea, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència,
d’acord amb la convocatòria del Ministeri
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

El projecte defineix les obres de reforma de la pavimentació, drenatge, enjardinament i mobiliari urbà; així com el
control d’accés restringit a través de la
instal·lació d’ una pilona automàtica amb
identificació de lectura de matrícula de
vehicles.
Pel que fa al paviment, al tram del raval Santa Anna es substitueix l’encintat de
la vorera sud, per una vorada accessible,

que permeti la recollida de les aigües de
pluja. El paviment de les voreres es manté. El paviment entre voreres es preveu
d’aglomerat asfàltic polit amb polidora
metàl·lica i tractada amb resina aquosa de protecció de l’aglomerat. Al carrer
Salvador Espriu es renova tot el paviment
existent. S’ha previst un paviment a un sol
nivell, separant la zona de vehicles de la
zona de vianants mitjançant jardineres.
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Setmana Santa

La Setmana Santa llueix amb tota la
seva esplendor als carrers de Reus
Després de dos anys sense fer-ho, el pas de Nostre Pare Jesús a la Columna
va tornar a sortir pels carrers de la ciutat en la processó del Sant Enterrament

Després de dos anys sense poder-ho fer
per la pandèmia, els tradicionals actes de
la Setmana Santa han tornat enguany a
Reus. El passat Divendres Sant la Confraria
de Sant Antoni de Pàdua va sortir un cop
més a la processó del Sant Enterrament.
En aquesta edició, però, el 2022 era
un any especial per diversos motius. Es
compleixen 70 anys de la fundació per
part de la Germandat de Sant Antoni de
Pàdua i, per descomptat, de la mà del
Gremi dels Mestres de Cases de Reus
de la Confraria de Nostre Pare Jesús a
la Columna. Aquest Gremi de Mestres
de Cases, rebatejat posteriorment com a
Gremi de la Construcció del Baix Camp i
anant de bracet de la resta de pobles de la
comarca també commemora el 400 aniversari de la seva primera menció histò-

rica documentada. Per tant, la Confraria
va tenir el goig d’oferir al president del
Gremi de la Construcció, Anton Sentís,
la possibilitat de portar l’estàndard de la
Confraria, acompanyat del vicepresident
Gregori Salvat i del tresorer de l’entitat,
Joaquim Fabra.
Per la seva part, el Guió Infantil el va
portar la nena Gal·la Besora Cabré, acompanyada pel seu germà Pol Besora Cabré i
la nena Blanca Miranda Mateu. Aquest ha
estat el retorn a la normalitat en una nit,
la de Divendres Sant, que ens va acompanyar meteorològicament parlant, com
per l’escalf dels confrares i la ciutadania
que van recolzar la sortida del pas.
Per aquest motiu, vull agrair de tot
cor a tots els confrares i als seus acompanyants que van sortir a la processó i com

Després de dos anys sense poder-ho fer la pandèmia,
els tradicionals actes de la Setmana Santa han tornat
enguany a Reus. El passat Divendres Sant la Confraria
de Sant Antoni de Pàdua va sortir un cop més a la
processó del Sant Enterrament i el president del Gremi
Antoni Sentís va portar l’estandard acompanyat del
vicepresident Gregori Salvat i el tresorer Joaquim Fabra
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no, a la intendència, allò que no es veum,
però que és fonamental per fer possible
que el pas lluïs com li pertocava.

Nous reptes

Ara, tenim nous reptes al davant. El primer d’ells seria la restauració de la imatge de Nostre Pare Jesús a la Columna.
Aquest pas necessita un retoc per tornar-lo a veure com fa setanta anys. L’altre
repte és la restauració de les motllures
del pas per sortir amb la dignitat que li
pertoca. Aquesta empresa necessita la
implicació i col·laboració de les empreses
i de tots els que us estimeu la Confraria i
la Germandat, que la teniu com una cosa
vostra. Poc més puc afegir perquè hem
fet una valoració molt positiva d’aquesta
tornada a la normalitat. Ara esperem retrobar nos l’any vinent al menys tal com
ens hem trobat aquest any.
Des de la Germandat m’agradaria comentar-vos que ja estem a prop de celebrar la festa patronal de Sant Antoni
de Pàdua. Per tant, us demano que ens
acompanyeu en els actes que organitzem
des del Gremi i la Germandat de Sant Antoni de Pàdua perquè puguem gaudir tots
junts de les tradicions que ens han llegat els nostres predecessors. Són dies de
lleure amb un caire fraternal i de col·laboració que és inherent l’ADM del Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
Lluís Salvat Barceló

Diverses imatges del pas, els portadors del Guió infantil, els portadors de l’estandard i els
acompanyants. Fotos: Niepce i Gremi.
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Obituari

En la pèrdua dels amics
Antonio Gil Molías i
Ignasi Bonet i Poblet
Per Miquel Vilella Suazo
President emèrit del Gremi de la Construcció del Baix Camp

La pèrdua d’uns amics, quan són molt estimats, et provoca un
sentiment de buidor. Sembla que ens falta alguna cosa. I tant
que ens falta! Ens falta l’escalf de la seva presència, escoltar
les seves paraules i la seva veu, la manera de ser única de cada
persona, un forma de ser que mai més la podrem gaudir com
ho fèiem fins ara. Aquest és el cas d’Antonio Gil Molías i Ignasi
Bonet i Poblet, que recentment ens han deixat i ja són al cel.
Antoni Gil era una bona persona i un excel·lent company. Va
ser president del Gremi. Li va tocar la transició entre el Sindicat
Vertical i les institucions democràtiques a mitjans dels anys
setanta i cal recordar que aquest traspàs no va ser gens fàcil.
A la ‘casa sindical’, on convivíem empreses i treballadors, als
representants de les empreses ens va tocar marxar. Tot l’edifici
se’l van quedar els sindicats. No ho dic amb cap retret, perquè
no era normal que en un mateix edifici i convingueren ‘amos i
treballadors’, per dir-ho d’alguna forma.
Va ser l’Antonio Gil que va trobar el nou local al carrer
doctor Robert, des del qual es va engegar la modernització del

Gremi. Aquesta reorganització gremial, posteriorment, va servir per la creació i organització d’altres gremis i també per la
creació de la Fundació que agrupa els gremis de la demarcació
de Tarragona. Cal dir també, que en aquest procés vam tenir en
tot moment l’ajuda de la Mútua Reddis i de Francesc Cailà, un
altre reusenc que va fer molt per la ciutat.
Per la seva part, l’Ignasi Bonet, sense ser membre de la Junta del Gremi, va ensenyar l’ofici de paleta a un col·legi a nois,
podem dir-ne, ‘despistats’. Els tractava amb una delicadesa que
feia goig escoltar-lo i veure com els nois aprenien a gust i s’hi
aplicaven. L’Ignasi, tot plegat, ho vivia amb molta satisfacció
perquè estimava allò que feia. Ho demostren les miniatures de
trencadís i les petites cases que li servien per entretenir-se al
seu domicili i per demostrar el seu amor per l’ofici.
Enguany el Gremi celebra els 400 anys. Hem d’agrair a persones com l’Antonio i l’Ignasi, en la seva activitat professional
i personal, hagin contribuït amb perseverança a la continuïtat
de l’entitat. Estic orgullós d’haver-los conegut.

Antonio Gil Molías
Va morir a Reus
el 7 d’abril als 87 anys
La Junta Directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp vol expressar
el condol a la vidua i als familiars i amics d’Antonio Gil Molías, primer president
del Gremi de la Construcció del Baix Camp l’any 1977, que va morir a Reus el passat
7 d’abril de 2022 als 87 anys d’edat (E.P.R)

30 La Façana

OCHOA
LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Avda. de Falset, 175.
43206 REUS Tarragona
Tel. 977 323 500
reus@bigmatochoa.com
www.bigmatochoa.com

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

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

