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TORNA EL CONCURS DE PALETES
AMB UNA EDICIÓ ESPECIAL A LA
PLAÇA DEL MERCADAL DE REUS
Després de la interrupció dels últims 2 anys per la Covid, aquesta tradicional
competició incrementa la dotació dels premis de forma considerable
Pàg 4

Una empresa de Corea invertirà a Mont-roig 600 milions d’euros
en la creació d’una fàbrica de làmines de coure
Pàg 22

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

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
www.maycoriudoms.com

Truca, consulta i informa’t a:

> 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

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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Mont-roig del Camp rebrà en els propers anys una inversió propera als 600 milions d’euros que està previst que generi 500 llocs de
treball per part de l’empresa coreana Iljin que beneficiarà aquesta
localitat i el conjunt de la comarca. Però la notícia no ha caigut
del cel, abans el consistori de Mont-roig i la Generalitat han hagut
de fer una gran feina per tenir-ho tot a punt.
Una excel·lent xarxa de comunicacions amb connectivitat nacional i internacional, la proximitat amb l’àrea metropolitana de
Tarragona i una valorada qualitat de vida en un entorn natural
amb una àmplia oferta d’oci, gastronomia i cultura. Aquestes són
alguns dels arguments que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
ha defensat els últims anys per aconseguir captar empreses inversores per als polígons industrials del municipi, especialment
per al polígon dels Comellarets, amb una superfície de 44 hectàrees i encara per desenvolupar. Amb aquest objectiu s’ha estudiat
molt bé el mercat i s’han dut a terme nombrosos contactes, també internacionals, amb persones expertes en el sectors logístics
i grans immobiliàries que busquen sòl industrial. En molts casos
aquestes empreses internacionals es troben que els polígons ja
estan desenvolupats i no tenen suficient espai verge disponible,
un dels aspectes que, per contra, sí que ofereix el polígon dels Comellarets, que ja té la tramitació urbanística pràcticament llesta
per iniciar el seu desenvolupament, gràcies també a una aportació monetària important per part del consistori mont-rogenc de
200.000 euros.
Els Comellarets és el projecte de desenvolupament de sòl empresarial i industrial promogut per l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp de 44 hectàrees en una immillorable ubicació, amb accés
directe a la A-7 i AP-7 i completament adaptable a les necessitats
dels projectes d’inversió que desitgin establir-s’hi.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp

Crèdits

Creix el consum de ciment 23
Nou passeig de la Boca de 24
la Mina
L’arquitecta Carme Pinós
rep el Premi Nacional
d’Arquitectura 2021

Gran notícia des de
Corea per Mont-roig i
la comarca sencera

25

La Façana

Número 492
Maig 2022

Edita

Gremi de la Construcció del Baix Camp
Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos, 43202 Reus
premsa@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

Directora

Pilar Ortega

Coordinació i
redacció

Isaac Albesa
www.plujafina.cat

Disseny
i maquetació

Dockset Comunicació, SL
www.dockset.com

Imprimeix

Arts Gràfiques Octavi, SA

Fotografia
portada

Imatge de l’edició del Concurs de l’any 2018
Fotografia: Isaac Albesa

Dipòsit legal

T-113-1980

El Gremi de la Construcció del Baix Camp no es fa responsable de l’opinió dels
seus col·laboradors en els treballs publicats, ni s’identifica necessàriament amb
la mateixa.

Actualitat Gremi

Torna el Concurs Intercomarcal de
Paletes amb una edició especial a
la Plaça del Mercadal de Reus
Després de la interrupció dels últims 2 anys per la Covid, aquesta tradicional
competició incrementa la dotació dels premis de forma considerable

Diverses imatges de
l’edició del Concurs de
l’any 2018 celebrada
al Parc de Sant Jordi de
Reus.
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Reus viurà, quatre anys després, una nova edició
del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus. Cal
recordar que la darrera edició va tenir lloc tot just
fa quatre anys al Parc de Sant Jordi de Reus el
dia 9 de juny del 2018 i la Covid va impedir que
aquesta competició, que es fa cada dos anys, pogués celebrar-se, tant l’any 2020 com l’any passat.
En aquesta ocasió i coincidint amb els actes
commemoratius extraordinaris del 400 aniversari
de la Gremi de la Construcció del Baix Camp com
a entitat que representa la continuïtat històrica
de l’antic Gremi de Mestres de Cases de Reus, la
junta del Gremi ha aconseguit el permís de l’Ajuntament de Reus per celebrar la 47a edició d’aquesta competició a la plaça del Mercadal, al rovell de
l’ou de la capital del Baix Camp.

Aquesta important cita tindrà lloc el dissabte
11 de juny a partir de les nou del matí. Aleix Plana, el director del concurs, ha preparat una edició
especial, ja que l’ocasió s’ho mereix. “Poder demostrar la nostra tècnica i com fem les coses en
un lloc tan emblemàtic com és el Mercadal és un
goig pel Gremi del Baix Camp”, assenyala aquest
professional que l’ha guanyat en diverses ocasions.
Ara, però, Aleix Plana, com a director del concurs,
s’ha dedicat a preparar-ho i a buscar les millors
parelles catalanes. “Al mateix temps, el concurs
serveix per reivindicar un ofici que té moltes dificultats per trobar professionals qualificats, per
aquest motiu, presentar-nos al Mercadal potser
pot destapar l’interès d’alguns joves que ho puguin
presenciar en directe”, ha explica Plana.

Caldrà construir un
element o fer un treball
propi de l’art de mestre de
cases, els materials seran
ceràmics normals i se’n
subministrarà la quantitat
necessària. El jurat
facilitarà als participants
un plànol de l’obra a
realitzar a escala 1:10
Més premis

En aquesta ocasió i gràcies a la col·laboració d’empreses i institucions com la Fundació Laboral de
la Construcció, la dotació pressupostària és molt
més gran que en edicions anteriors. Així, la primera parella de paletes participants s’emportarà
1.000 euros, 750 serà la dotació del segon premi
i 500 euros rebrà la parella de paleta i manobre del
tercer premi. A banda i per tal d’incrementar la
presència de parelles locals, l’organització ha creat el premi local Arquitecte Domènech i Montaner
dotat amb 250 euros més. A banda, totes les parelles participants, pel sol fet de concursar, rebran
també un xec de 100 euros.

El desenvolupament del concurs

Com sempre, caldrà construir un element o fer
un treball propi de l’art de mestre de cases, els
materials seran ceràmics normals i se’n subministrarà la quantitat necessària. El jurat facilitarà als
participants un plànol de l’obra a realitzar a escala 1:10. El plànol contindrà la planta, els alçats
i les seccions necessàries per definir l’obra, amb
les mides bàsiques acotades, la descripció de les

instruccions que es considerin oportunes i també
una perspectiva aclaridora.
A cada parella se li lliurarà, a l’hora assenyalada per començar el concurs, en aquest cas les
nou del matí, una còpia del plànol, el qual s’haurà mantingut en secret fins aquell moment. Cada
parella construirà la peça dins l’espai acotat, amb
els materials subministrats. Els concursants han
de dur les eines de mà pròpies de l’ofici. Un cop
enllestida la feina, la parella s’haurà de presentar
al jurat, que prendrà nota del temps esmerçat. Fet
això, els concursants no podran tornar al seu lloc
acotat. El concurs finalitzarà una hora després que
la primera parella hagi finalitzat el treball i el jurat
l’hagi acceptat. En qualsevol cas, el concurs s’allargarà durant un període màxim de 4 hores.
Posteriorment, el jurat, integrat per professionals en actiu, membres de l’organització, arquitectes i especialistes, seran els encarregats de
supervisar la feina dels paletes i de puntuar el resultat final que els sigui lliurat. El lliurament dels
premis tindrà lloc a la mateixa plaça del Mercadal
al voltant de dos quarts de dues del migdia si la
competició es desenvolupa amb normalitat.
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Atur

Cau l’atur a Catalunya en 6.788
persones a l’abril
La contractació indefinida representa un 49% dels 220.900 nous contractes
que s’han firmat durant aquest mes

L’atur registrat a Catalunya baixa a l’abril i
cau en 6.778 persones, xifra que suposa un
1,83% menys d’aturats que al març. En total hi ha 364.698 catalans desocupats, una
reducció del 26,65% respecte de l’abril del
2021, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. Durant l’abril s’han signat 220.900 contractes a Catalunya, dels
quals 107.811(49%) han estat indefinits.
Al conjunt de l’Estat hi ha 86.260 aturats
menys i un de cada dos contractes signats
és indefinit. Per altra banda, durant el mes
d’abril s’han creat 164.038 feines més que
fa un any (4,83%) i en comparació amb el
març hi ha 32.421 treballadors més donats
d’alta a la Seguretat Social. Respecte a
l’abril del 2021 hi ha 164.038 afiliats més.

La demarcació de Lleida és l’única
que ha augmentat els aturats i hi ha 17
persones desocupades més que al març
(0,08%). En canvi, a Barcelona hi ha 2.740
aturats menys (-1,02%), a Tarragona
2.522 (-5,4%) i a Girona 1.543 (-4,33%).
Dels aturats a Catalunya el mes
d’abril, el 57% són dones. Així mateix,
del total de desocupats, 22.174 (6%) són
menors de 25 anys.

Per sectors d’activitat

Per sectors d’activitat, on més s’ha reduït
l’atur és en els serveis (-6.472 persones),
seguit de la indústria (-353 persones) i
l’agricultura (-341 persones). Per contra,
hi ha més aturats en construcció (45 de-

socupats més). Durant l’abril s’han signat
220.900 contractes a Catalunya, 30.427
menys que al març (-12,1%). Ara bé, en
comparació amb l’abril de l’any passat,
el nombre de contractes signats creix en
23.102, el que es tradueix en un increment de l’11,68%. Els contractes indefinits han representat gairebé la meitat
dels que s’han signat (49%). La tendència
coincideix amb el conjunt de l’Estat, on
s’han signat 1.450.093 contractes, dels
quals 698.646 (48,2%) han estat indefinits. En termes interanuals, representa
un increment del 325,80%.contractació
indefinida es dona “en tots els sectors”,
però “especialment” en agricultura i
construcció.
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Foment del Treball exigeix que
la inversió pressupostada s’executi
El grau d’execució d’inversions reals a Catalunya per a l’any 2021 ha estat només
del 35,8%, la xifra més baixa de tot l’Estat
L’empresariat català mostra la seva preocupació pels baixos nivells
d’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya dels darrers anys, que
agreuja l’elevat dèficit d’infraestructures que pateix el territori. Per
aquest motiu, Foment del Treball demana que s’executi la inversió
prevista en infraestructures, i s’accelerin les inversions pendents
per tal d’anar recuperant el dèficit d’inversió que pateix Catalunya.
La inversió executada al 2021 a Catalunya dista molt de la
inicialment pressupostada, qüestió recurrent en els darrers anys.

Les dades publicades per la Intervenció General de l’Estat el passat 30 de maig indiquen que a Catalunya l’execució pressupostària de l’Estat i el seu sector públic per a l’any 2021 ha estat
només del 35,8%, la xifra més baixa de totes les comunitats. És a
dir, a Catalunya, dels 2.068,1 milions de crèdit inicial d’inversió
aprovada al 2021, l’Estat només ha executat 739,8 milions d’euros, l’equivalent al 9% regionalitzable, lluny del 19% del pes en
el PIB estatal.

Execució d’inversions reals de l’administració general
de l’Estat i el seu sector públic 2021 a 31 de desembre

Font: CCOC amb dades de
la Invertención General de
la Administración del Estado
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La construcció consolida el seu paper
impulsor el 2021 tant en ocupació
com en creació d’empreses
A Catalunya les dades destaquen un augment del 3,4 % en el nombre d’afiliats/des, una
pujada dels contractes del 8,4 %, un increment del 65,6 % a la licitació i del 53 % als visats
un 8,4% en comparació del 2020, i un 9,2
% menys que el 2019. Segons dades del
Servei Públic d’Ocupació Estatal (Sepe),
entre les ocupacions amb un nombre més
gran de contractes el 2021, encapçala el
rànquing l’ofici de Peó de la construcció
d’edificis, amb 33.428 contractes (un
26,1 % sobre el total), seguit de l’ofici
de paleta (22.799) i altres treballadores/
treballadors de les obres estructurals de
construcció no classificats sota altres
epígrafs (8.270). Les que més han augmentat respecte al 2020 van ser els oficis
de muntadors d’estructures metàl·liques
(24,4%) i de peons de les indústries manufactureres (un 20,3%).

La licitació, hipoteques i
visats

Cada any, l’Observatori Industrial de
la Construcció publica el Butlletí anual
d’estadístiques del sector de la construcció a Catalunya que fa repàs a les xifres
del sector, on destaquen un augment del
3,4 % en el nombre d’afiliats/des, una pujada del nombre de contractes del 8,4 %,
un increment del 65,6 % a la licitació i
del 53 % als visats.
El nombre mitjà d’afiliats/afiliades a
la Seguretat Social en construcció durant
el 2021 va assolir els 212.440 treballadores/treballadors (142.781 en Règim General i 69.659 Autònoms), fet que suposa un
increment del 3,4 % respecte a l’any anterior i un 2,2% respecte al 2019, segons
dades recollides del Ministeri d’Inclusió,
Seguretat Social i Migracions.

Pel que fa a les empreses de construcció inscrites a la Seguretat Social a
Catalunya, el 2021 van augmentar un 2,9
% respecte al 2020 (arribant a les 23.609),
i un 2,7 % respecte al 2019. Les xifres en
reforcen el paper impulsor de l’economia, ja que suposen el 10,3% del total
d’empreses de la comunitat autònoma.
Per províncies, Barcelona és la que concentra el nombre més gran d’empreses
del sector (amb 16.004), seguida de Girona (3.548), Tarragona (2.740) i Lleida
(1.652).
Respecte al nivell de contractació, les
empreses del sector van realitzar un total
de 128.143 contractes de treball durant el
2021 a Catalunya, la qual cosa significa
que el volum de contractació va créixer

Per províncies, Barcelona és la que concentra el
nombre més gran d’empreses del sector (amb
16.004), seguida de Girona (3.548), Tarragona
(2.740) i Lleida (1.652)
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Analitzant les dades corresponents al volum de licitació d’Obra pública, aquesta
va pujar a 3.349 milions d’euros, un 65,6
% més que l’any 2020, i un 24,7 % més
que el 2019.
Pel que fa al nombre acumulat d’hipoteques sobre Habitatges al 2021 a Catalunya va pujar a 69.805, un 27,6% més
que l’any anterior i un 18,9% més que el
2019. Pel que fa a hipoteques sobre Finques, la dada acumulada suposa un total
de 87.961, un 22,4% més que el 2020 i un
17,2% amb l’any anterior.
Consulta el Butlletí anual corresponent a Catalunya 2021 amb les principals
Estadístiques del sector de la construcció, en comparació de 2019 i 2020, realitzat per l’Observatori Industrial de la
Construcció, de la Fundació Laboral de
la Construcció.

Més info:
www.catalunya.fundacionlaboral.org

Formació

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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La inflació a l’eurozona
arriba al 8,1% al maig, un
nou rècord històric segons
l’indicador avançat
El creixement respon principalment a l’encariment
de l’energia (+39,2%) i dels aliments (+7,5%)

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

La inflació a l’eurozona marca un nou
rècord històric aquest mes de maig, en
un context encara marcat per la guerra
d’Ucraïna i la crisi de subministraments.
Segons les dades provisionals publicades
per l’Eurostat, els preus als països de la
zona euro es van incrementar un 8,1% en
termes interanuals, set dècimes més que
la taxa registrada a l’abril. El creixement
respon principalment a l’encariment de
l’energia (+39,2%) i dels aliments, l’alcohol i el tabac (+7,5%), tot i que també

8,5%
A l’Estat espanyol, els preus durant
el mes de maig es van incrementar
un 8,5% en termes interanuals
i un 0,7% en comparació
a l’abril

12 La Façana

es registren pujades de preu en els béns
industrials (+4,2%) i els serveis (+3,5%).
Per altra banda, els preus als països de
la zona euro durant el mes de maig van
incrementar-se un 0,8% respecte a l’abril,
novament impulsats per l’energia (+2%).
Pel que fa a la inflació subjacent –la
que no té en compte els preus energètics
i els aliments no processats-, els preus
van experimentar un augment del 4,4%
en termes interanuals, cinc dècimes més
respecte a la variació registrada a l’abril.
Segons les dades de l’Eurostat, els
països més castigats per la inflació són
els bàltics. On més es van encarir els productes va ser a Estònia (+20,1%), seguit
de Lituània (+18,5%) i Letònia (+16,4%),
mentre que França es presenta com el país
amb la taxa d’inflació més baixa (+5,8%).
Per altra banda, els Països Baixos van
ser l’únic estat de l’eurozona on l’Índex
de Preus al Consum (IPC) es va reduir
el maig, passant de l’11,2% registrat a
l’abril al 10,2% actual.
Pel que fa a l’Estat espanyol, els preus
durant el mes de maig es van incrementar un 8,5% en termes interanuals i un
0,7% en comparació a l’abril, segons l’indicador avançat.

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

Actualitat gremi

OCHOA
LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

Avda. de Falset, 175.
43206 REUS Tarragona
Tel. 977 323 500
reus@bigmatochoa.com
www.bigmatochoa.com
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Catalunya registra un 13,3% més
d’hipoteques que l’any passat
arribant a les 7.545 al març
L’import mitjà dels préstecs hipotecaris se situa en els 165.113 euros, per sobre la
mitjana de l’Estat espanyol
Catalunya va registrar 7.545 hipoteques sobre habitatges durant el mes de març, un 13,3% més que l’any passat i un 24,2%
més que al febrer. Segons les dades provisionals publicades per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Catalunya va ser la segona comunitat que més hipoteques va notificar el tercer mes de
l’any, només per darrere d’Andalusia (8.966). Pel que fa al capital
prestat, a Catalunya es van concedir 1.245.784 euros per adquirir habitatges, un 21,1% més en termes interanuals i un 24,6%
més en termes intermensuals. Pel que fa a l’import mitjà de les
hipoteques, aquest es va situar en els 165.113 euros, per sobre la
mitjana de l’Estat (145.715 euros).
Catalunya també és la segona comunitat on més capital es
va prestar durant el març per la constitució d’hipoteques sobre
habitatges, només per darrere de Madrid (1.604,5 MEUR).
Per demarcacions, a Barcelona es va registrar un increment
del 13% interanual en comparació amb el març de l’any passat,
fins a les 5.572 hipoteques, amb un import mitjà que es va situar
en els 178.292 euros, un 5,6% més que fa un any. A les comarques
de Girona, és on es va registrar el segon increment més destacat,
fins al 15,8% en comparació amb el març de l’any anterior, amb

TOT TIPUS
D’IMPRESOS
COMERCIALS
I PUBLICITARIS

IMPRESSIÓ
DIGITAL DE
GRAN FORMAT
I RETOLACIÓ

Cartelleria
Vinils
Lones
Rètols
Banderoles
Expositors
Plafons
Senyalètica
Vehicles
Estampació tèxtil

Av. de Reus, 16 · 43730 FALSET · T. 977 83 02 08
info@agoctavi.com · www.agoctavi.com
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798 hipoteques. L’import mitjà es va situar en els 155.844 euros,
un 18,03% que fa un any.
A les comarques de Tarragona, els préstecs van pujar un
23,2%, fins als 95.763 euros, i l’import mitjà va créixer un 5,7%
fins als 110.965 euros; mentre que a la demarcació de Lleida és
on es va produir un increment més discret, amb un 3,6% més que
al març de fa un any. En aquest cas, l’import mitjà es va situar
en els 103.246 euros, un augment del 12,2%. Catalunya també
és la segona comunitat on més capital es va prestar durant el
març per la constitució d’hipoteques sobre habitatges, només
per darrere de Madrid.

L’euríbor puja fins al 0,287% el mes
de maig i manté l’escalada
El principal índex de referència per a les hipoteques s’incrementa 0,768 punts respecte a l’any passat
L’euríbor a un any, el principal índex de referència dels
préstecs hipotecaris, ha pujat el mes de maig fins al 0,287%,
segons les dades publicades pel Banc d’Espanya. A l’abril, l’índex es trobava en el 0,013%, de manera que s’ha incrementat
en 0,274 punts. Si es compara amb l’any passat, l’índex hipotecari ha registrat un creixement de 0,768 punts. Aquest
increment suposarà un encariment dels préstecs hipotecaris.
L’indicador va iniciar a finals d’any la seva escalada per l’expectativa d’una propera pujada dels tipus d’interès per part del
Banc Central Europeu (BCE). A l’abril va assolir valors positius
per primer cop en sis anys.

Els bancs avisen que una pujada
dels tipus d’interès afectarà al preu
de les hipoteques
Les principals entitats financeres de l’estat han avisat que una
pujada dels tipus d’interès repercutirà en el preu de les hipoteques. Això no obstant, creuen que l’impacte en les quotes d’hi-

poteca variables serà “limitat”. En una trobada organitzada per
Fotocasa per analitzar les repercussions de la pujada dels tipus
d’interès en el mercat immobiliari, Caixabank, Abanca, ING i
BBVA han coincidit que l’economia espanyola està “preparada”
per fer front a les pujades si aquestes es fan “progressivament”.
Amb això, les entitats han apuntat que no preveuen deixar de
concedir hipoteques ni aplicar canvis en les polítiques de risc,
però que sí que esperen que la demanda decaigui arran de l’escenari inflacionista.
En la trobada, les quatre entitats han coincidit que les previsions pel tancament de l’exercici anual seran “positives”,
malgrat que preveuen un lleuger descens en la demanda d’hipoteques.
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Actualitat Gremi

Bona acollida de les conferències
dels 400 anys del Gremi a l’Escola
d’Arquitectura i al Círcol de Reus
Han anat a càrrec pels integrants del Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC)
i de l’historiador Jaume Massó i Carballido

En aquesta pàgina, el sotsdirectoro de l’ETSA-Reus. Arturo Frediani, en primer terme, i els integrants del Centre Urbana de Recerca del Camp. A l’altra pàgina, les imatges de la conferència de
Jaume Massó al Círcol de Reus.

Aquest mes de maig ha continuat el cicle de conferències del
programa d’actes dels 400 anys del Gremi de la Construcció
del Baix Camp, la primera d’elles a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura (ETSA) de la URV a Reus a càrrec dels integrants
del Centre de Recerca Urbana del Camp (CRUC) i la segona al
Centre d’Amics de Reus, amb l’historiador Jaume Massó i Carballido.
La xerrada a les instal·lacions de l’ETSA va comptar amb la
presència del sotsdirector del centre Arturo Frediani i també
de l’exprofessor del centre Jordi Sardà, que va ser fonamental
per organitzar la xerrada del CRUC. En la seva intervenció, els
integrants d’aquest grup de recerca (Dèlia Foz, Gerard Vidal ,
Irina Mariné, Andreu Pont i Josep Maria Solé) van presentar tot
allò que han trobat amagat dins la ciutat i el territori que l’envolta mentre aplegaven els materials de la Guia d’Arquitectura
de Reus, que aviat es presentarà. Per la seva part, Antoni Sentis,
president del Gremi, va dir que “era tot un honor estar presents
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en aquesta escola universitària que forma els arquitectes amb
els quals en un futur ben immediat treballarem plegats. Són
dos mons, el de la construcció i el de l’arquitectura, que tenen
una gran relació i per això és molt interessant establir aquests
contactes”.

Patrimoni perdut

Al Centre d’Amics de Reus, Jaume Massó, va repassar en poc
més d’una hora una part de la història de la ciutat de Reus des
de l’època medieval fins als nostres dies. Massó es va mostrar
molt crític amb els responsables municipals de l’època franquista que van permetre, segons l’arqueòleg, la desaparició d’un
gran patrimoni arquitectònic de la ciutat, un patrimoni que en
molts casos havia estat creat pels paletes i mestres d’obres de
la ciutat.
Jaume Massó i Carballido és nascut a Riudoms l’any 1957. És
arqueòleg, llicenciat amb Grau per la Universitat de Barcelona

i autor únic de set llibres –entre els quals El terme de Cambrils
a l’antiguitat (1990), Patrimoni en perill (2004), Dietari de viatges d’Eduard Toda (2008) i Eduard Toda: de Reus a Sardenya
(2010)– i coautor, editor o coordinador d’una trentena més (entre monografies i opuscles). Ha publicat més de 700 articles
sobre historiografia i biobibliografia tarraconenses, ha estat
ponent en diferents congressos científics i ha coordinat diverses exposicions. Ha fet diversos estudis sobre un bon nombre
de personatges del Camp de Tarragona, com Lluís Pons d’Icart,
Bonaventura Hernández Sanahuja, Emili Morera, Antoni Gaudí,
Eduard Toda o Salvador Vilaseca. És funcionari en excedència
de la Generalitat, del Cos de conservadors de Museus. Va ser
conservador del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i,
des de 2002, treballa al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
(Reus). Ha estat president del Centre de Lectura de Reus (20172019).

Final del cicle de conferències

El cicle de conferències finalitzarà el dijous 2 de juny amb Jaume Serrallonga, arquitecte de la Sagrada Família de Gaudí, que
parlarà de la necessitat de continuar el projecte que va plantejar Gaudí fa més de cent anys. Aquesta conferència tindrà
lloc al Centre de Lectura de Reus.
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Actualitat Reus

Liciten les obres de restauració
i protecció del Panteó Boule del
Cementiri de Reus
El projecte de millora té un pressupost inicial de 57.452 euros (IVA inclòs) i amb un
termini d’execució aproximat de quatre mesos
L’Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i
Baix Camp, treu a licitació les obres de restauració i protecció
del conjunt monumental del Panteó Boule, ubicat al Cementiri
General de Reus, amb un pressupost inicial de 57.452 euros (IVA
inclòs) i amb un termini d’execució aproximat de quatre mesos.
El projecte i la intervenció plantejats inicialment pels professors Sergi Coll i Agustí Costa, de l’Escola d’Arquitectura de la
Universitat Rovira i Virgili, s’ha vist enriquit amb diverses aportacions dels Serveis d’Arquitectura Municipal i informes externs
sobre l’estat de diferents elements constructius del mausoleu.
En concret, s’ha incorporat un informe sobre la necessitat de
restauració de superfícies pètries, elaborat pel Laboratori de
Materials de l’EPSEB de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix
Camp, Montserrat Flores, ha afirmat que “la restauració d’un
element patrimonial i singular com aquest ha requerit d’uns
requeriments tècnics molt específics que ens han portat a actuar amb la màxima precaució i exigència. Un cop realitzats els
informes complementaris requerits, la previsió és que la intervenció pugui estar completada abans de Tots Sants”.

Sense risc estructural

El projecte elaborat pels professors Coll i Costa ha posat de manifest que l’estat de conservació general del Mausoleu Boule és
bo i no s’identifica risc estructural que pugui comprometre l’estabilitat de l’edificació. Es van identificar però, alguns processos
de degradació que amb la intervenció prevista es solucionaran.
Aquests afecten sobretot a l’exterior del mausoleu, on es poden
observar alguns petits despreniments, especialment en les parts
superiors dels pinacles, la cornisa i algunes decoracions florals.
El grau de porositat elevat de la pedra utilitzada en la construcció
també ha afavorit la penetració d’humitats i per tant l’erosió i
l’embrutiment per l’existència de plantes, líquens i molses. També es va observar l’alteració d’alguns elements a nivell cromàtic.
Aquest fet no s’ha enregistrat com a una patologia, donat que
no atempta contra la durabilitat del material, però s’ha tingut en
compte a l’hora de definir les actuacions de neteja. Respecte a

El Panteó Boule al Cementiri General de Reus.

l’espai interior, aquest es troba en un estat de conservació bo, si
bé caldrà afrontar l’aparició de determinades humitats per filtració d’aigua de pluja a la cúpula que tanca l’espai. També es treballarà en la restauració del marbre del terra i de les escales d’accés,
el qual presenta diversos trencaments i taques, i l’oxidació de la
tanca de ferro exterior, així com a la neteja dels diversos vitralls.

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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Actualitat Reus

La construcció pacta el primer gran
pla de pensions col·lectiu sectorial
Acord entre la Confederació Nacional de la Construcció i els sindicats majoritats,
CCOO i UGT
La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) i els sindicats més representatius del sector, CCOO de
l’Hàbitat i UGT-FICA, van establir, el
passat dia 11 de maig, un preacord per
a la signatura del VII Conveni General del Sector de la Construcció, que
inclou el primer gran pla de pensions
col·lectiu sectorial. D’aquesta manera, la construcció serà el primer sector
que s’adhereixi als plans de pensions
col·lectius promoguts pel Ministeri
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En aquest context, el dia 19 de
maig, el ministre José Luis Escrivá, es
va reunir amb el president, vicepresidents i secretària de la Fundació Laboral de la Construcció, Pedro Fernández

Prop d’un milió i
mig de treballadors i
treballadores milloraran
les seves condicions
laborals en matèria de
jubilació gràcies aquest
instrument, que ofereix
bonificacions més
elevades que les fórmules
privades a empreses i
treballadors/as

Signatura del conveni entre la CNC i els sindicats majoritaris.

Alén, Daniel Barragán, Pedro Hojas i
María José Leguina, respectivament,
per a conèixer el pla i acordár la posada en marxa d’un grup de treball entre
totes dues entitats per al desenvolupament del pla col·lectiu d’ocupació
inclosa en el preacord del VII Conveni
General de la Construcció.
Prop d’un milió i mig de treballadors i treballadores milloraran les
seves condicions laborals en matèria
de jubilació gràcies aquest instrument, que ofereix bonificacions més
elevades que les fórmules privades a
empreses i treballadors/es. Aquesta
eina de pensions col·lectiva, o plans
d’ús d’empreses de promoció pública,
està promoguda pel departament que
presideix José Luis Escrivá, i actuarà
com a complement al sistema públic;
la seva regulació es troba actualment
en tramitació parlamentària.

Els plans de pensions col·lectius
també estan dirigits especialment
als treballadors/as de les pimes i els
autònoms/as. A través d’ells, s’ofereixen una sèrie d’incentius fiscals a les
companyies, com deduir-se de la base
imposable fins a 10.500 euros (en els
individuals la quantitat màxima és de
1.500 euros), o que les contribucions
als plans de pensions no cotitzin a la
Seguretat Social (amb un límit de 115
euros al mes per treballador/a).
La patronal i els sindicats més representatius de la construcció també han previst una compensació per
l’alça de l’IPC que no serà retroactiva.
Així, recullen una clàusula de garantia
salarial “que tindrà en compte la mitjana dels Índexs de Preus al Consum
dels indicats anys, i l’excés fixat dels
quals incrementarà les taules salarials
de 2025”.
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Actualitat sector

La construcció en el sector
logístic es manté viable tot i
l’increment del 30% dels costos
La poca disponibilitat continua marcant el mercat català, on es preveu una
contractació de 800.000 metres aquest any

El sector logístic català s’està trobant
amb un increment de costos del 30% a
l’hora de construir naus logístiques, amb
uns preus que ja s’enfilen per sobre dels
500 euros per metre quadrat. Amb tot, les
previsions per aquest any són bones amb
uns 800.000 metres quadrats de contractació, lleugerament per sota de l’any anterior, que va assolir xifres rècord, segons
els càlculs de la consultora immobiliària
CBRE. “Cada cop és més difícil aconseguir proveïdors de construcció i els projectes s’encareixen. Per sort, la falta de
disponibilitat fa que les rendes siguin
viables”, va dir David Oliva, director d’indústria i logística de CBRE Barcelona.
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Un any, el mercat català pateix la
manca de disponibilitat de naus logístiques per la falta de sòl. “Hi ha un 3%
de naus industrials disponibles al mercat
que és molt poc”, ha dit. De cara a l’any
que ve, la consultora preveu que s’alliberin 850.000 metres quadrats de naus,
fet que permetrà que la disponibilitat no
baixi encara més i que es pugui continuar contractant. Alhora, també “continuaran creixent les rendes dels lloguers a les
naus logístiques”.

Tarragona, beneficiada

La manca d’espais logístics a la primera i la segona corona de Barcelona “és

una realitat” que es manté en els últims
mesos, encara que s’hagin vist operacions de naus industrials en desús que es
converteixen a logística. Les zones més
beneficiades per aquesta situació són el
Camp de Tarragona i les comarques gironines on “se situaran molts projectes”,
ha dit.
Per solucionar la falta de sòl disponible a Catalunya, Oliva reclama més flexibilitat a les administracions en normativa urbanística per garantir que “hi ha
processos més curts a l’hora de tramitar
nous sòls logístics a les zones amb més
demanda”, és a dir, entre 30 i 50 quilòmetres de Barcelona.

Arquitectura sostenible

Creen un habitatge utilitzant tiges
de blat de moro i gira-sol
L’Escola d’Arquitectura del Vallès participa en el projecte per demostrar
les propietats d’aïllament tèrmic del material
L’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha presentat el prototip
d’habitatge que s’ha construït al campus
de Sant Cugat del Vallès utilitzant tiges
de blat de moro i gira-sol. Es tracta d’un
model que pretén demostrar les propietats d’aïllament tèrmic del material en
el marc d’un estudi liderat per la Universitat Tolosa III Paul Sabatier i en què
també hi participen la Universitat Rovira
i Virgili (URC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),
entre d’altres. El projecte vol demostrar
la capacitat d’adaptar materials d’origen vegetal per minimitzar l’impacte
ambiental del sector de la construcció,
aprofitant el seu rendiment per regular
la temperatura.
Es tracta d’un projecte de recerca
transfronterer en què i participen fins a
vuit socis de França i Catalunya, entre els

quals el Grup Interdisciplinari de Ciència
i Tecnologia de l’Edificació (GICITED),
vinculat a l’ETSAV. Sota el nom de SAVASCO, la iniciativa busca desenvolupar
materials amb base biològica per demostrar com es pot reduir l’impacte que el
sector de la construcció té en l’entorn.
“Les canyes de blat de moro i gira-sol tenen un material a l’interior, la
medul·la, amb unes propietats específiques el que el fan un bon aïllant tèrmic,
i per això ens interessem en veure com
podem confeccionar materials i sistemes de construcció per donar un millor
aïllament tèrmic als edificis”, explica la
sotsdirectora de Relacions amb l’Exterior
de l’ETSAV i coordinadora del projecte,
Mariana Palumbo.
El resultat ha estat la creació del prototip, una edificació de 5x5 metres on
es combinen els materials que es volen
testar amb d’altres, principalment bio-

polímers i terra. Consta d’una estructura
lleugera de fusta, on s’hi ha aplicat les
opcions sobre les quals es vol investigar.
Per contrastar-ne els resultats, s’han
aplicat quatre sistemes constructius diferents a la mateixa construcció, un per
a cada una de les cantonades.
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Actualitat territori

Una empresa de Corea invertirà a
Mont-roig 600 milions en la creació
d’una fàbrica de làmines de coure
El projecte d’inversió, d’alt valor afegit i estratègic per Catalunya, contempla la
creació de 500 nous llocs de treball amb la previsió d’obrir el 2024 una planta de
producció de 30.000 m2 al polígon dels Comellarets

Presentació de l’acord a Seül amb el conseller Torrent, l’alcale de Mont-roig, Fran Morancho, altres representants catalans i els directius de l’empresa Iljjin.

Una delegació de l’Ajuntament de Montroig del Camp encapçalada per l’alcalde
Fran Morancho, la regidora d’Impuls
Econòmic Yolanda Pérez i pel regidor i
vicepresident de Nostraigua, Vicente
Pérez, va acompanyar a Corea el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat,
Roger Torrent i Ramió, que va anunciar
que l’empresa sud-coreana ILJIN Materials, fabricant de components de bateries, invertirà 600 milions d’euros i crearà
500 llocs de treball a Mont-roig del Camp
amb l’obertura de la seva primera fàbrica
a Europa. Torrent ho va donar a conèixer després de reunir-se juntament amb
la delegació mont-rogenca a Seül amb
directius de la companyia, una de les
úniques empreses mundials dedicades a
la fabricació de làmines de coure per a
bateries de vehicles elèctrics i productes
electrònics. En concret, la inversió s’exe-

cutarà al futur polígon industrial dels
Comellarets, que disposa d’un total de
44 hectàrees i una immillorable ubicació
amb accés directe a l’A-7 i l’AP-7.
L’alcalde de Mont-roig del Camp,
Fran Morancho, va celebrar l’anunci i
ha explicat que “el turisme i el sector
serveis suposen pràcticament el 90% de
l’economia local, per la qual cosa patim
estacionalització i una ocupació de baixa
qualitat. A més, la pandèmia ens ha afectat greument i la recuperació està sent
difícil, per això aquesta inversió suposa
una gran oportunitat, que a més respon
perfectament a la nostra estratègia de diversificació econòmica i transició verda“.

Modificació del POUM
i aportació econòmica

Les relacions establertes amb diverses empreses que es van interessar per

aquest polígon van portar al consistori a iniciar el planejament urbanístic
d’aquest espai, perquè es tracta de tràmits llargs. Cal tenir en compte que des
de l’inici de les tramitacions fins a les
adaptacions poden passar uns 30 mesos.
Per aquest motiu, d’una banda, el Ple ordinari del mes de desembre de 2021 va
donar llum verda a una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per adaptar l’alçaria reguladora
màxima d’aquest polígon als estàndards
europeus actuals del sector logístic i
industrial, força diferents als previstos
en el moment de la redacció del POUM
i que limiten la implantació d’aquest
sector. De l’altra, i tenint en compte que
es requereix redacció de planejament,
l’Ajuntament ja ha fet una modificació
de crèdit per destinar 200.000 euros
per impulsar aquest desenvolupament
aquest 2022.

Els Comellarets

L’alcalde de Mont-roig del Camp Fran Morancho ha
destacat la importància enorme d’aquesta inversió
al municipi que “suposa una gran oportunitat, que
a més respon perfectament a la nostra estratègia de
diversificació econòmica i transició verda”
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La nova empresa s’instal·larà al polígon
Els Comellarets, que l’Ajuntament no
volia desenvolupar com el típic polígon
de naus i parcel·les petites perquè es
buscava l’arribada d’una empresa gran,
com ILJIN, que permetés la creació de
molts llocs de treball. En aquest sentit,
l’Ajuntament no descarta ampliar aquest
polígon si els pròxims anys creixés la demanda per part d’aquesta o altres empreses.j

Ciment

El consum de ciment creix un 5,6% a
l’abril i mostra “senyals d’alentiment”
La patronal del sector avisa que la recuperació “s’està veient amenaçada” per
l’evolució “incerta” dels costos
exportacions “continuen en caiguda lliure”, amb una reducció
del 38,6%. En el conjunt de l’any, les vendes a l’exterior han
caigut un 22%. En aquest sentit, la patronal detecta una “clara
tendència a l’alentiment” al mercat català, que en un inici es
pensava que es recuperaria de la pandèmia a finals del 2021 i
principis del 2022.
El preu de l’energia i la possible aturada de promocions immobiliàries generen inseguretat a les empreses fabricants, abocades a fortes inversions per a assolir la neutralitat climàtica,
recorden des de Ciment Català.
L’alça de preus de l’energia està afectant especialment el
sector, “ja que algunes promocions podrien aturar-se o no començar per desconèixer quines seran els costos reals”, assenyalen.
La recuperació del mercat català del ciment s’està veient amenaçada per la incerta evolució dels costos de producció, la demanda i les tensions provocades per la guerra d’Ucraïna. Així
ho ha advertit la patronal catalana del ciment en un comunicat
on explica que a l’abril el consum de ciment a Catalunya tot just
ha crescut un 5,6% respecte de l’abril de 2021 mentre que les

Risc de deslocalització

Segons la patronal, “el risc de deslocalització de la producció a altres territoris, continua incrementant-se”. Per pal·liar
la conjuntura actual, el president de Ciment Català, Salvador
Fernández, ha dit que el cost energètic “ha de tornar a nivells
raonables, evitant beneficis en cascada del sector elèctric i racionalitzant-ne el cost i la transició a una generació verda”.
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Actualitat Reus

Inauguren el Parc de les Olors i
el Jardí Agrari del passeig de
la Boca de la Mina
Es posa el punt i final al conjunt de les actuacions fetes en aquest espai
emblemàtic de la ciutat, que es van iniciar l’octubre de 2019
El 21 de maig es van inaugurar oficialment
els nous espais creats dins del projecte de
millora i recuperació del passeig de la Boca
de la Mina: el Parc de les Olors i el Jardí
Agrari del Camp, amb els quals el passeig
guanya prop de 18.500 m2 de superfície
de zona verda. La inauguració posa punt i
final al conjunt de les actuacions fetes en
aquest espai emblemàtic de la ciutat, que
es van iniciar l’octubre de 2019.
L’actuació del Parc de les Olors va quedar enllestida dins de la primera fase dels
treballs del Projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina,
però no s’havia obert al públic fins ara per
garantir el bon arrelament de la vegetació.
El Parc de les Olors, amb una superfície de 10.687 m2, s’estructura al voltant de
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tres camins aromàtics connectats entre si
amb franges de paviment ceràmic i sauló,
seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig.
S’hi han plantat arbustives i herbàcies
autòctones o al·lòctones, majoritàriament
amb fulles aromàtiques i colors de floració
intensos, que potencien la biodiversitat i
estan adaptades a situacions de ple sol.
La distribució, color, textura, tipologia i
mida de la vegetació pretén ser endreçada
i contrastada per emfatitzar les característiques de cada espècie vegetal, i també
serveix d’atracció i refugi dels insectes
pol·linitzadors i les papallones.
El Jardí Agrari del Camp s’ha plantejat com un espai educatiu que en el conjunt del passeig vol ser referència per a

les activitats de coneixement del medi
natural i vinculades a l’horticultura. És
per aquesta raó que no és un espai accessible al públic general, exceptuant l’espai
destinat a acollida de visitants que dona
suport a les activitats programades al
passeig.

Un projecte de Batlle i Roig

L’Ajuntament de Reus va encarregar a la
prestigiosa oficina d’arquitectura Batlle
i Roig la redacció i direcció del projecte
de millora i recuperació del passeig de la
Boca de la Mina a partir dels avantprojectes realitzats pels serveis tècnics d’arquitectura i urbanisme de l’Ajuntament
de Reus. El pressupost d’adjudicació del
contracte va ser de 150.306,93 euros. Pel
que fa a les obres, l’Ajuntament de Reus
va adjudicar-ne la primera fase a l’empresa Valoriza Servicios Ambientales SA
per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots,
un amb les obres del passeig de la Boca
de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35
euros), i el segon amb les obres del Parc
de les Olors (488.545,01 euros). La segona fase del Project, consistent en la
construcció del Jardí Agrari, es va adjudicar a la UTE Accions Boca de la Mina
(Acciona Medio Ambiente SA – Acciona Construcción SA) per un import de
757.313,70 euros.

Arquitectura

L’arquitecta Carme Pinós rep el Premi
Nacional d’Arquitectura 2021
La ministra de Transports va definir la guardonada com a “referent”
de l’arquitectura espanyola
L’arquitecta Carme Pinós ha rebut recentment a Palma de Mallorca el Premi Nacional d’Arquitectura 2021. La cerimònia s’ha
celebrat a la Llotja de Palma, i la ciutat s’ha triat pels vincles
de la guardonada amb l’illa. Pinós va rebre el premi de mans
de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha definit la guardonada com a “referent” de
l’arquitectura espanyola. Pinós ha desitjat poder oferir “encara
moltes coses a la societat, el nostre veritable client”. El premi
es va anunciar el desembre passat.
L’arquitecte i historiador Juan José Lahuerta va ser ll’encarregat de fer la glossa de la premiada. Es va referir a la seva
arquitectura com una activitat que “parteix del terreny, del context i que, coneixent-lo, es nega a imposar-s’hi”. Va posaar com
a exemple la remodelació de l’entorn de la plaça Gardunya, a
Barcelona, que ha considerat una de les seves obres mestre.
Pinós ja havia estat guardonada amb altres premis rellevants com la Creu de Sant Jordi l’any 2015, el Premi d’Arquitectura del Consell Superior d’Arquitectes d’Espanya el 1995 o
el Premi Ciutat de Barcelona el 1992.ç
L’arquitecta catalana va assolir reconeixement internacional al costat de l’arquitecte català Enric Miralles amb qui va
elaborar projectes com el Parc-Cementiri d’Igualada o les ins-

tal·lacions olímpiques de tir amb arc de Barcelona. Entre els
projectes que ha desenvolupat en solitari destaquen la reforma
i ampliació de l’hotel Son Brull a Mallorca, el MPavilion de Melbourne o el conjunt del centre de Barcelona que formen la plaça
de la Gardunya, l’Escola d’Art Massana i la façana posterior del
Mercat de la Boqueria.
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El Gremi de la Construcció del Baix Camp agrupa els constructors i empresaris de la comarca per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i posa a disposició dels seus agremiats
els serveis de:

PER I TATGES

AS SE S SO RIA J UR Í DI CA

ASSESSO R I A L A BOR A L

AS SE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

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