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EL GREMI CELEBRA ELS SEUS
400 ANYS AMB UN DINAR
COMMEMORATIU
L’actual junta va estar acompanyada pels integrants de les anteriors juntes del
Gremi, autoritats, agremiats i empreses del sector
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Una parella de Vilobí d’Onyar, guanyadora del 47è Concurs
Intercomarcal de Paletes celebrat al Mercadal
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Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
Estacions
de Servei Vilalta
www.vilaltacorp.com

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

BigMat Ochoa
www.bigmatochoa.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Obres amb
garantia
www.obresambgarantia.com

Mayco
Riudoms
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
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Retorn a la normalitat
La primera part dels actes del 400 aniversari del Gremi de la Construcció del Baix Camp representen una tornada ferma a la normalitat després del maleït parèntesi de dos anys per la Covid. El cicle
de quatre conferències ha obtingut un gran ressò, així com ho han
fet la celebració dels 400 anys amb un dinar de gala a les instal·lacions de Vermuts Rofes de Reus amb més de 150 convidats i també
el 47è Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que va tornar el
18 de juny amb una edició especial amb més dotació de premis,
12 parelles i la celebració al bell mig de la plaça del Mercadal, al
rovell de l’ou de la capital del Baix Camp, on els professionals van
poder demostrar les seves habilitats davant del públic que es va
reunir a la plaça.
Amb tot, i pendents encara d’una possible crisi econòmica que
alguns economistes alerten que està a punt d’arribar, i també amb
l’alarma posada per l’increment de preus de les matèries primeres
i la inflació que supera els 10 punts interanuals, el sector es mostra
esperançat. Això sí, amb reptes, tal com va recordar el president del
Gremi Antoni Sentís davant les autoritats al dinar commemoratiu.
“Tenim nous embats i nous reptes per abordar, un dels principals i
molt preocupant és la manca de personal qualificat al sector, estem
treballant per poder aconseguir, amb l’ajuda de l’Administració,
que es creïn noves línies de formació professional per a dotar al
sector de personal qualificat i, sobretot, dignificar el nostre ofici,
que bona falta fa. Però també tenim el recent repte de l’increment
i la inestabilitat dels preus de matèries primeres, la implementació
del Fons Next Generation al territori o l’intrusisme professional
endèmic que patim al sector”, va assegurar el president del Gremi.
Cal, per tant, continuar fent feina de forma agrupada per seguir
avançant amb les reivindicacions del sector que no deixen de servir
per fer créixer les nostres empreses i, al mateix temps, l’economia
de les nostres comarques.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El Gremi de la Construcció del
Baix Camp celebra els seus 400
anys amb un dinar commemoratiu
amb 150 persones
L’actual junta va estar acompanyada pels integrants de les anteriors juntes del Gremi,
autoritats, agremiats i empreses del sector
Diverses imatges del dinar
dels 400 anys del Gremi
de la Construcció del Baix
Camp, que va tenir lloc a
Vermut Rofes.
Fotos: Laia Solanellas.
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El Gremi de la Construcció del Baix Camp va celebrar
el dissabtte 18 de juny a Reus el tradicional dinar
que es fa coincidint amb la festivitat de Sant Antoni
de Pàdua. En aquesta ocasió, però, el dinar va ser
molt especial perquè es va fer coincidir amb la celebració dels 400 anys del Gremi que es commemora
aquest 2022 amb un extens programa d’activitats.
Al mateix temps, i després de dos anys sense poder
celebrar aquest dinar per les restriccions de la Covid,
la jornada va ser molt emotiva i va servir de retrobament entre moltes persones del sector.
En total, al voltant de 150 persones es van reunir
a Vermuts Rofes de Reus per assistir a aquesta cele-

bració especial. L’actual Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp, presidida per Antoni Sentís,
va estar acompanyada per les autoritats del territori,
encapçalades per l’alcalde de Reus, Carles Pellicer;
la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí
Llauradó; la delegada del Govern de la Generalitat,
Teresa Pallarès; la presidenta del Consell Comarcal
del Baix Camp, Rosa Maria Abelló; l’alcalde d’Alforja,
Joan Josep García; els regidors de l’Ajuntament de
Reus; el president de la Cambra de Comerç de Reus,
Jordi Just; el director de Desenvolupament del Port
de Tarragona, Joan Besora; el president de la Cepta,
Joan Antoni Belmonte; el president del Gremi de la
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En el transcurs del dinar,
es va retre homenatge
a cinc expresidents del
Gremi del Baix Camp
que van rebre una placa
commemorativa

Els cinc expresidents del Gremi amb el president actual, Antoni Sentís

Construcció del Tarragonès, Joan Romeu; el president del Gremi de la Construcció de Barcelona, Josep Gassiot; el president del Gremi de Fusters, Josep
Maria Cogul; el president del Col·legi d’Arquitectes
a Tarragona, Jordi Romera; el president de la Confraria i Germandat de Sant Antoni, Lluís Salvat; el
secretari del Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona, Xavier Llorens i el secretari del
Gremi d’Electricistes, Albert Massana.
Totes aquestes persones, així com la resta de
participants en el dinar, van rebre com a regal una
reproducció en facsímil del document fundacional del Gremi de la Construcció que es conserva al

Museu de Reus i que data del 1622. “Us hem volgut obsequiar a cada un de vosaltres amb una còpia
d’un llibre d’actes de l’antic Gremi dels Mestres de
Cases de Reus de l’any 1622 que, tot i que es creu
que el Gremi ja existia anteriorment, aquest és el
document més antic que en tinguem constància i
que es conserva al Museu de Reus i que ara mateix
es pot veure exposat a la plaça de la Llibertat. Aquest
ha estat el motiu que ens va fer decidir de celebrar
enguany el 400 aniversari del nostre Gremi, com a
continuïtat històrica de l’antic Gremi dels Mestres
de Cases de Reus”, va explicar el president en la seva
intervenció.
La Façana 5
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Reconeixement als expresidents

Un dels moments més emotius de la jornada va ser
sens dubte el reconeixement als expresidents del
Gremi de la Construcció del Baix Camp que van
assistir al dinar i que van rebre una placa per la
seva trajectòria al capdavant de l’entitat. El més
veterà de tots ells va ser l’empresari reusenc Pere
Vinaixa, el president honorífic del Gremi, que va
rebre la placa del seu fill, que també forma part de
la Junta. La resta d’expresidents homenatjats van
ser Miquel Vilella, Josep Machado, Isidre Domènech i Gregori Salvat. En les seves intervencions,
tots van destacar la importància del Gremi i també
van tenir sentides paraules cap als professionals
que ens han deixat.
En el decurs dels parlaments, Antoni Sentís va
voler agrair a l’alcalde de Reus la concessió en una
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sessió plenària de la concessió al Gremi de la Medalla Honorífica Municipal i també l’oportunitat de
portar la bandera de la ciutat en la propera Festa
Major, una concessió que l’alcalde Pellicer va anunciar durant el transcurs del dinar.
Sentís no va deixar passar l’oportunitat en el
seu discurs de fer referència als reptes del sector
de la construcció pels pròxims anys. “Tenim nous
embats i nous reptes per abordar, un dels principals i molt preocupant és la manca de personal
qualificat al sector, estem treballant per poder
aconseguir, amb l’ajuda de l’Administració, que
es creïn noves línies de formació professional per
a dotar al sector de personal qualificat i sobretot
dignificar el nostre ofici, que bona falta fa. Però
també tenim el recent repte de l’increment i la
inestabilitat dels preus de matèries primeres, la
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implementació del Fons Next Generation al territori o l’intrusisme professional endèmic que patim
al sector”.
Per la seva part, Carles Pellicer, Noemí Llauradó
i Teresa Pallarès també vam dirigir unes paraules als
assistents per traslladar-los el seu respecte per un
sector tan important per l’economia, pel fet d’arribar
als 400 anys i per les oportunitats de millora econòmica per les nostres comarques que ens ha d’oferir
el futur.

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 Vidua Font,
Ballarin Treballs de Paleta, Construccions Vinaixa, Mutua Reddis, Grup La Clau, Constructors i
Promotors CRAVIC, Construccions Noray, Constecnia SL, Fulgencio Villar SL, Gero 10, Construccions Ferré, Trans Crispi, Andamios Plácido, M.Vilella Constructor, Construccions Plana,
Construccions Gregori Salvat.
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Actualitat
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Tot els convidats al dinar
dels 400 anys
El dinar al Vermut Rofes va servir de retrobament del sector de la construcció a la
comarca després de 2 anys sense la tradicional celebració que es feia coincidint
amb la Festa patronal de Sant Antoni de Pàdua

El tradicional dinar del Gremi de la Construcció del Baix Camp
que es fa cada any coincidint amb la Fesa Patronat de Sant Antoni de Pàdua va servir enguany de retrobament del sector de
la construcció de la comarca amb vells coneguts, autoritats i
jubilats que feia dos anys que no es veien per la pandèmia.
El dinar va servir d’aquest retrobament gràcies a l’inicial
còctel a peu dret que es va fer a les històriques bodegues de
8 La Façana

Vermuts Rofes, al centre de Reus, l’escenari escollit per aquesta
celebració. La música del pianista i cantant tarragoní Raúl Cid
va servir per amenitzar el còctel inicial abans del dinar i els
posteriors parlaments.
Un cop lliurat els reconeixement als expresidents, molts
dels assistent s al dinar encara es van quedar per fer-la petar
una bona estona.

Actualitat sector

400 anys (1622-2022)
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Una parella de Vilobí, guanyadora
del 47è Concurs Intercomarcal de
Paletes celebrat al Mercadal
La parella formada per Josep Ribes i Josep Maria Vila es va endur els 1.000 euros del
premi per davant de Ramon Oliveras i Alex Safta, en una decisió molt ajusta del jurat

La parella guanyadora, amb l’obra realitzada que els va fer mereixedors del primer premi.

La parella de paletes de Vilobí d’Onyar (Gironès) formada per Josep Ribes i Josep Maria Vila va ser la guanyadora
del 47è Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus que es va
celebrar de forma extraordinària a la plaça del Mercadal de
Reus el passat 11 de juny com un dels actes del 400 aniversari
del Gremi de la Construcció del Baix Camp, que se celebren
aquest 2022.
Les 12 parelles participants -3 vingudes d’altres indrets
de Catalunya i 9 de les comarques de Tarragona- havien de
fer una construcció secreta fins al moment del concurs, en
aquesta ocasió un arc catenari. Tenia quatre hores per executar la peça que havia dissenyat el director del concurs,
Aleix Plana, i que es va poder veure al bell mig del Mercadal
10 La Façana

un cop va començar el concurs per servir de guia als participants.
L’arc catenari és aquell que sorgeix de la inversió d’una
cadena i, a diferència de la majoria d’arcs construïts al llarg
de la història, no necessita contraforts en els laterals per tal
de mantenir-se en equilibri. El jurat, format per representants del Gremi de la Construcció, del Col·legi d’Arquitectes i
també diversos professionals del sector van prendre la decisió d’atorgar el primer premi, dotat amb 1.000 euros, per un
estret marge de punts davant dels segons classificats, també
de Vilobí d’Onyar, el veterà Ramon Oliveras i Alex Safta, que
ja havien guanyat el concurs de Reus en ocasions anteriors,
i que en aquesta ocasió es van emportat 750 euros. El tercer

Actualitat sector
Formació

El concurs de paletes va despertat molta
expectació entre la ciutadania que
passejava per la cèntrica plaça del Mercadal
i pels seguidors habituals del concurs que
es van retrobar amb la competició després
d’una absència de 2 anys per la pandèmia

400 anys (1622-2022)

premi, dotat amb 500 euros, va ser per la parella de Construccions Baix Camp integrada per Antonio Romero Lima i
Abdesadek Zak. Aquesta parella també es va emportar el premi Domènech i Montaner a la primera parella d’una empresa
local, dotat amb 250 euros.
En total van participar en el concurs una dotzena de parelles. Durant tota la matinal, el concurs al Mercadal va despertar una gran expectació entre les persones que se’l van trobar
i també entre molts professionals del sector que es van acostat
com és tradició a seguir el desenvolupament de la prova per
comprovar com ho feien els paletes que, en la seva majoria,
pràcticament han enllestit la peça en una matinal amb forta
calor i molt de sol.
La Façana 11
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Formació
Actualitat gremi
sector
Actualitat

Diverses imatges del Concurs de Paletes que es va celebrar al Mercadal.

Satisfacció de la direcció del concurs

El director del concurs, Aleix Plana, es va mostrar molt satisfet, pel resultat de la majoria de parelles concursant i per
l’esforç realitzat en un matí amb un fort sol i temperatures
que van superar de llarg els 30 graus. Plana reconeixia que la
principal dificultat de la peça era el seu plantejament inicial
abans de començar pròpiament l’obra de construcció. Els paletes guanyadors, que ja havien concursat diverses vegades
a Reus, es van mostrar molt contents de la victòria i també
de la competència que van tenir que demostra que “els bons
professionals es demostren en competicions com aquesta de
Reus”, van explicar.

Lliurament de premis

El lliurament de premis va tenir lloc a la mateixa Plaça del
Mercadal un cop el jurat va acabar la seva deliberació després de visitar i comprovar els detalls de totes les peces.
El lliurament de premis va anar a càrrec del president del
Gremi de la Construcció del Baix Camp, Antoni Sentí; el
vicepresident i president de la Foconta, Gregori Salvat; la
delegada del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Teresa Pallarès i la regidora d’Urbanisme, Maria Berasategui. Els premiats també van rebre diversos obssequis
de firmes col·laboradores com ara Vermut Padró de Bràfim
i de Reus Promoció.
La Façana 13
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Les 12 parelles participants havíen
de fer una construcció secreta fins al
moment del concurs, en aquesta ocasió
un arc catenari. Tenien quatre hores per
executar la peça que havia dissenyat
el director del concurs, Aleix Plana, i
que es va poder veure al bell mig del
Mercadal

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

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
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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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Una xerrada sobre la Sagrada
Família tanca el cicle de
conferències dels 400 anys
L’arquitecte Jaume Serrallonga va explicar la història del temple de Gaudí
al Centre de Lectura i també va respondre els dubtes dels assistents

Jaume Serrallonga, a l’inici de la conferència sobre Gaudí, al Centre de Lectura.

Una xerrada sobre la història de la Sagrada Família de Gaudí al
Centre de Lectura de Reus va servir per posar el punt final al
cicle de conferències organitzades pel Gremi de la Construcció
del Baix Camp per commemorar els 400 anys de l’entitat.
En concret la xerrada portava per títol “Claus per comprendre la continuació de la Sagrada Família”, a càrrec de Jaume Serrallonga, doctor en Arquitectura i membre de l’oficina tècnica
de la Sagrada Família. Acte del Gremi de la Construcció del Baix
Camp. Durant més d’una hora, Serrallonga, un gran coneixedor
de l’obra de Gaudí, va explicar la feina que l’arquitecte del Baix
Camp va anar fent durant els anys que va poder veure com es
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va executar l’obra fins a la seva mort. Serrallonga va defensar
la continuïtat de l’obra de Gaudí, que s’ha pogut fer gràcies a
dibuixos i alguns plànols que es van poder salvar després de
l’incendi que va patir la Sagrada Família durant la Gerra Civil.
L’arquitecte també va detallar a través de diverses imatges
i documents el grau de precisió en el projecte de Gaudí i la
feina que s’està fent en aquests moments. Malauradament, la
pandèmia ha provocat una aturada de l’obra i també de part del
finançament de la mateixa per la reducció d’ingressos de les
visites, però confia que ben aviat tot tornarà a la normalitat. El
que és segur, segon Serrallonga, és que el 2026, tal com s’ha-

400 anys (1622-2022)

Diverses imatges de la conferència, amb el president del Centre de Lectura, els assistents i la trobada final amb el ponent.

via especulat, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí
l’obra no estarà llesta i caldrà esperar encara uns anys més.
La xerrada va comptar amb la presència de bona part de la Junta
del Gremi, membres dels Amics de Gaudí de Reus i d’un nombrós grup
de ciutadans que va voler escoltar de primera mà les explicacions de
Serrallonga. A la xerrada també hi va assistir la regidora d’Urbanisme
Marina Berasategui i el regidor de Via Pública, Hipòlit Montseny.
La conferència de Jaume Serallonga es pot recuperar sencera
al canal de youtube del Centre de Lectura en el següent enllaç:
www.youtube.com/watch?v=4bNt-edFTwU&ab_channel=CentredeLecturadeReus

Les conferències anteriors

La xerrada de Jaume Serrallonga va posar el punt i final a
un cicle de quatre conferències que es va iniciar al Círcol
de Reus el 28 d’abril amb la periodista Tate Cabré sobre el
llegat indià a la ciutat; posteriorment la següent xerrada
va tenir lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Reus (ETSA-URV) amb els integrants del CRUC (Centre de
Recerca Urbana del Camp) i també l’arqueòleg Jaume Massó
i Carballido va oferir una conferència molt interessant sobre evolució urbanística a Reus i patrimoni perdut al Centre
d’Amics de Reus.
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Trajectòria
Compromís
Professionalitat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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Ocupació

L’atur cau en 2.300 persones i registra
41.800 desocupats el maig a Tarragona
En el conjunt de Catalunya baixa dels 350.000 desocupats per primer cop des del 2008
L’atur ha registrat 41.832 persones al Camp de Tarragona i
l’Ebre aquest maig, segons les dades del Ministeri de Treball
i Economia Social. Són 2.333 persones menys inscrites a les
llistes de l’atur, el que representa 5,28% menys respecte al mes
d’abril. L’evolució interanual indica que hi ha 15.791 aturats
menys, una xifra que suposa una reducció del 27,40% respecte
a les dades registrades per l’administració estatal fa un any. El
sector serveis continua encapçalant el major nombre de persones aturades, amb 29.575 -1.734 persones menys. La indústria
es xifra en 3.764 -en resta 77-, mentre que la construcció se
situa en 3.698 -160 menys- i amb 1.856 persones a l’agricultura
-245 menys.

6.349 afiliats més

Pel que fa al nombre de persones afiliades a la demarcació de
Tarragona és de 331.649 persones, 6.349 afiliats més, el que
representa un 1,95% més respecte a l’abril. En comparació amb
el mateix mes de l’any passat, s’han registrat 20.590 més, un
6,62% més d’afiliats.
En el global de Catalunya va tancar el maig amb 16.671
aturats menys que el mes anterior, una reducció del 4,57%, en
un context de recuperació econòmica després del cop de la covid-19 que deixa el nombre total d’aturats en 348.027. Es tracta
del primer cop des del 2008 que les llistes del servei d’ocupa-
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El sector serveis continua
encapçalant el major nombre
de persones aturades, amb
29.575 -1.734 persones menys.
La indústria es xifra en 3.764
-en resta 77-, mentre que la
construcció se situa en 3.698
-160 menysció baixen del llindar dels 350.000. Durant el maig s’han signat
257.021 contractes a Catalunya, dels quals 121.847 (47%) han
estat indefinits. En comparació amb el 2021, fa just un any, Catalunya ha reduït l’atur en 133.790 persones, cosa que representa un descens del 27,7%.

Ciment
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Formació

La FLC, una aposta per la formació
cap a la sostebilitat, digitalització
i la industrialització
L’entitat paritària, continua apostant per la formació com a pilar fonamental per a
la professionalització i qualificació de les empreses i treballadors de la construcció
L’entitat paritària, continua apostant per la formació com a pilar fonamental per a la professionalització i qualificació de les
empreses i treballadors de la construcció, així com, pel foment
de la seguretat i salut laboral, l’ocupació de qualitat, incidint,
en la innovació, la sostenibilitat i les noves tecnologies.
La Fundació Laboral de la Construcció Catalunya ofereix
una completa oferta formativa caracteritzada per la digitalització, l’eficiència energètica, l’economia circular i l’adaptació
a les necessitats reals del mercat laboral.
L’economia circular serà un dels pilars clau en l’estratègia de
qualsevol organització, tenint en compte els contextos en què
ens movem i la necessitat d’abordar els ODS i l’Agenda 2030 i

L’entitat paritària, ofereix prop de
60 especialitats formatives on-line
gratuïtes (MOOC’s) dirigides a que
els/les treballadors/es i empresaris/
àries del sector puguin millorar la seva
capacitació en aquesta matèria i en
d’altares com la innovació i les bones
pràctiques en construcció
aposta per produir i consumir d’una manera diferent, per a això
els treballadors i les empreses han de rebre formació per a poder
treballar per un futur més circular.
L’entitat paritària, ofereix prop de 60 especialitats formatives on-line gratuïtes (MOOC’s) dirigides a que els/les treballadors/es i empresaris/àries del sector puguin millorar la seva
capacitació en aquesta matèria i en d’altres com la innovació i
les bones pràctiques en construcció.
A més d’aquests cursos on-line, la Fundació Laboral està duent a terme un programa formatiu professionalitzador, a través
de la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. En aquest
projecte una de les accions que es desenvolupa és la de formar en
l’àmbit d’economia circular i eficiència energètica a treballadors
del sector.
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L’economia circular serà un dels
pilars clau en l’estratègia de
qualsevol organització, tenint en
compte els contextos en què ens
movem i la necessitat d’abordar els
ODS i l’Agenda 2030 i aposta per
produir i consumir d’una manera
diferent, per a això els treballadors i
les empreses han de rebre formació
per a poder treballar per un futur
més circular
Nous perfil, joves i dones

La Fundació Laboral continua impulsant iniciatives i treballant
en diferents línies d’actuació per a atreure talent jove i dones
al sector com una gran oportunitat laboral que l’identifiquin
com un treball de futur en els nous oficis que estan sorgint i
on poder desenvolupar una carrera professional amb un futur
prometedor amb noves capacitats.

Adaptació als nous reptes

Els centres formatius de la Fundació Laboral contribueixen a la
consecució dels seus objectius: formació i qualificació en les matèries més demandades pel mercat laboral, promoció d’ocupació
de qualitat, foment de la seguretat i salut laboral, així com de la
innovació, la sostenibilitat i les noves tecnologies en el sector.
A més, en tota la formació que imparteix la Fundació Laboral
de la Construcció s’implementa el concepte d’economia circular
entre els alumnes, utilitzant els productes i components de manera eficient i realitzant així un aprenentatge actiu per a ajudar
a generar un canvi des de les aules.
En la millora contínua de la qualitat dels serveis que ofereix,
compta en els seus centres amb amplis espais per a la realització
de formació pràctica, treballant en un procés de digitalització
dels seus recursos didàctics les instal·lacions de la Fundació Laboral estan dotades d’aules amb simuladors de operador de grua
torre, de maquinària, de carretons elevadors i retroexcavadora
per al maneig de maquinària d’elevació i maquinària de terres,

recurs innovador, que la Fundació utilitza com una millora qualitativa en la formació pràctica que realitza.

Projecció internacional

L’adopció del Pacte Verd Europeu per part dels països membres
ha fomentat la implantació d’enfocaments i models de treball
propers a l’economia circular a diferents sectors, entre ells, el de
la construcció. A través dels projectes internacionals, la Fundació Laboral de la Construcció tracta de donar resposta als reptes
que sorgeixen de l’aplicació d’aquest model a l’obra, com ara el
projecte Green Growth, cofinançat pel programa Erasmus+, que
busca millorar les competències per fer front al desafiament
de l’economia circular al sector.Les noves polítiques europees
evolucionen cap a un sistema de contractació ecològica. Per
això, des de Green Growth es persegueix implantar l’economia
circular com una matèria transversal dins de la formació del
sector, perquè tant els docents com els estudiants coneguin els
avantatges d’aplicar aquest enfocament.

Catalunya.fundacionlaboral.org
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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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www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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