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En aquesta última revista abans de l’estiu podem llegir algunes
informacions que de vegades poden semblar contradictòries perquè
ens parlen d’optimisme i precaució al mateix temps.
Podem llegir com el darrer Radar Cambra, que impulsa la Cambra de Comerç de Reus, ha detectat incertesa entre les empreses del
territori de cara al futur. Malgrat que els indicadors continuen sent
lleugerament positius, els panelistes adverteixen de les incògnites
que planteja una situació excepcional marcada per la inflació. La
incertesa en els preus i l’escassedat de productes bàsics fa que el
resultat final de les empreses sigui incert. I més tenint en compte
que el consumidor va perdent, progressivament, poder adquisitiu,
segons la Cambra.
En canvi, hem vist com la xifra d’hipoteques sobre habitatges a
Catalunya es va disparar un 33% en relació amb el mateix mes de
l’any passat, fins a 8.354 operacions. Es tracta de la dada més alta
des del juny del 2006, quan es van formalitzar 8.390 hipoteques, i el
millor mes de maig des del 2010, quan van ser 8.647. Si es compara
amb el mes anterior, l’augment va ser del 36%.
Amb tot, els especialistes pronostiquen que la pujada “abrupta” de l’Euríbor provocarà un increment de les hipoteques d’entre
1.000 i 2.000 euros a l’any, fet que pot provocar alguns problemes
en algunes famílies.
També podem llegir dades no gaire positives respecte l’ocupació a casa nostra, ja que l’Estat espanyol va registrar al maig la
taxa d’atur més elevada dins l’Organització per la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), de fins a un 13,1%, segons
l’últim informe publicat recentment per l’organisme. Espanya també marca la xifra més alta de l’OCDE en atur juvenil, amb un 27,1%,
una xifra que el mes passat va ser únicament superada per Grècia,
que va registrar un 36,8%.
Sigui com sigui, després d’un any de feina i esforç, ara és un bon
moment per fer un petit parèntesi i descansar.
Bon estiu a tothom.
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Hipoteques

Es disparen de nou les hipoteques
sobre habitatges a Catalunya
El mes de maig va suposar un increment del 33% fins a 8.354.
Es tracta de la millor dada des del juny del 2006
La xifra d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya es va disparar un 33% en relació amb el mateix
mes de l’any passat, fins a 8.354 operacions, segons
les dades d’Estadística d’Hipoteques de l’INE. Es
tracta de la dada més alta des del juny del 2006,
quan es van formalitzar 8.390 hipoteques, i el millor mes de maig des del 2010, quan van ser 8.647.
Si es compara amb el mes anterior, l’augment va
ser del 36%. Pel que fa el capital prestat, va ascendir fins a 1.672,1 milions d’euros, un 64% més que
l’any anterior, de manera que el préstec mitjà va ser
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de 200.166,2 euros. Al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges van créixer un
24,7%, fins a 44.165, i un 32,1% més que a l’abril.
Per demarcacions, a les comarques de Barcelona el nombre d’hipoteques es va enfilar al maig
un 33,3%, fins a 6.280 operacions, mentre que el
capital prestat es va disparar un 69,8%, fins a 1.408
milions d’euros. Això fa que l’import mitjà per cada
préstec se situés en 224.320 euros. A les comarques
de Girona, es van constituir 976 hipoteques, un 64%
més que al maig del 2021, i el capital prestat va ser

822
A les comarques de Tarragona,
la xifra d’hipoteques va augmentar
un 14,5% més, fins a les 822,
i el capital prestat va ser
de 89,5 milions d’euros.
L’import mitjà es va situar
en els 108.991 euros

de 143,6 milions d’euros, de manera que l’import
mitjà es va situar en 147.143,43 euros.D’altra banda, a les comarques de Lleida, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va ser de 276,
un 7,4% més que al mateix més de l’any passat. El
capital prestat va ser de 30,2 milions d’euros i l’import mitjà va ser de 109.615 euros.

Les dades de Tarragona

Pel que fa a les comarques de Tarragona, la xifra
d’hipoteques va augmentar un 14,5% més, fins a les
822, i el capital prestat va ser de 89,5 milions d’euros. L’import mitjà es va situar en els 108.991 euros.
Al conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques sobre habitatges van créixer un 24,7%, fins a
44.165, i un 32,1% més que a l’abril. En les hipoteques constituïdes en aquestes operacions, el tipus
d’interès mig va ser del 2,47% i el termini mig de 24
anys. El 27,2% de les hipoteques sobre habitatges
es van constituir a tipus variable i el 72,8% a tipus
fix. El tipus d’interès a l’inici va ser del 2,05% per a
les hipoteques obre habitatge a tipus variable i del
2,66% per a les de tipus fix.

L’ascens de l’Euribor pronostica
increment del preu de les hipoteques
L’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) pronostica
que la pujada “abrupta” de l’Euríbor provocarà un
increment de les hipoteques d’entre 1.000 i 2.000
euros a l’any. Així ho va indicar la presidenta d’Asufin, Patricia Suárez, qui va assegurar que la situació
actual és “realment complexa”. Tot i això, l’associació descarta que la pujada del principal índex de
referència dels préstecs hipotecaris vingui acompanyada de més impagaments per part de les famílies.
I és que l’Euríbor va tornar al signe positiu a
l’abril després de sis anys i dos mesos. L’última ve-

gada que l’índex bancari va estar en números positius va ser el febrer del 2016 i des d’aleshores el
signe va arribar a estar mig punt per sota del zero,
esperonat per la política de tipus d’interès baixos
del Banc Central Europeu (BCE) per fer front a la
crisi del 2008.
A finals del 2021 va iniciar la seva escalada per l’expectativa d’una propera pujada dels
tipus d’interès per part del BCE, que es materialitzarà “en unes setmanes”, segons recorda
Asufin.
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Actualitat sector

Catalunya necessita multiplicar per
dos o per tres la construcció anual
d’habitatges, segons els promotors
Un estudi del sector i la Pompeu Fabra assenyala que calen entre 21.000 i 30.000
nous pisos cada any i ara se’n fan uns 11.000

Segons el president
de la patronal,
Xavier Vilajoana,
les promocions que
s’han aixecat en el
darrer any i mig s’han
venut pràcticament
totes sobre planell i
desmenteix que hi hagi
grans bosses d’habitatge
buit a Catalunya
Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a
l’alta demanda existent al mercat. És la
principal conclusió d’un estudi elaborat
per la càtedra Habitatge i Futur de la UPF
i l’Associació de Promotors de Catalunya
(APCE), que fixa aquesta necessitat una
forquilla d’entre 21.000 i 30.000 nous
pisos anuals, mentre que la producció
actual d’habitatges oscil·la al voltant
dels 11.000. Per demarcacions, la de major demanda és Barcelona (entre 7.000
i 13.000 habitatges), seguida de Girona
(entre 6.000 i 11.000) i Tarragona (entre
3.000 i 9.000). En el cas de Lleida, la part
baixa de la forquilla estima una caiguda
de la demanda de 500 habitatges, mentre

que per la part alta podrien fer falta fins
a 1.500 nous pisos.
Amb aquestes xifres en ma, el sector
reclama a les administracions polítiques
urbanístiques que permetin la generació
no nou sòl i la recerca de formules de
col·laboració per incrementar els índex
de producció. “Ens hem de posar més
aviat que tard a fer aquests habitatges
que la societat catalana necessita”, afirma el president de l’APCE, Xavier Vilajoana.
Segons el president de la patronal, les
promocions que s’han aixecat en el darrer any i mig s’han venut pràcticament
totes sobre planell i desmenteix que hi
hagi grans bosses d’habitatge buit a Ca-

L’estudi apunta que fins a 2025 quedaran obsolets
uns 64.000 habitatges a Catalunya, dels quals
només es preveu que es puguin “renovaran” uns
3.000. El treball de la UPF també alerta de la
dificultat de determinats col·lectius, com els joves,
per accedir a un habitatge
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talunya. “És un imaginari”, afirma. Segons Vilajoana, només queden algunes
restes d’estocs en zones de baixa demanada fruit d’una mala planificació prèvia
a la crisi de 2008.
En aquest sentit, l’àrea metropolitana
és encara la zona amb més pressió, però
la pandèmia, i també l’alliberament dels
peatges, ha “ajudat a redistribuir millor
la demanda” en el territori. Actualment
ja són moltes les empreses que aposten
per projectes “fora de la primera i segona
corona” de l’àrea metropolitana.
El coordinador de l’estudi i director
de la càtedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep M.
Raya, avisa que aquestes dades generaran
necessàriament “tensions” en els preus,
si no es corregeix la relació entre oferta
i demanda. Al mateix temps, espera que
el treball pugui ajudar a incidir també en
polítiques socials i d’habitatge de les administracions.
En aquest senti, l’estudi apunta
que fins a 2025 quedaran obsolets uns
64.000 habitatges a Catalunya, dels
quals només es preveu que es puguin
“renovaran” uns 3.000. El treball de la
UPF també alerta de la dificultat de determinats col·lectius, com els joves, per
accedir a un habitatge.
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Actualitat sector

Baixa la sinistralitat en el sector
de la construcció a Tarragona
En base als informes de l’Observatori del Treball i Model Productiu, a Tarragona han tingut
lloc 523 accidents lleus, 2 de greus i 1 de mortal durant els sis primers mesos del 2021
Els accidents al sector de la construcció
a les comarques de Tarragona han baixat
un 7,23% respecte l’any passat, una dada
que contrasta amb la tendència a l’alça de
l’accidentalitat a nivell estatal i també a
Catalunya denunciada fa pocs dies pels
sindicats.
Segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Tarragona (COAATT), en
base als informes de l’Observatori del
Treball i Model Productiu, a la província
de Tarragona han tingut lloc 523 accidents lleus, 2 de greus i 1 de mortal durant els sis primers mesos d’aquest any.
Al camp de Tarragona la baixada arriba
al 12,07% i a les Terres de l’Ebre se situa
en un 5,51%.
Només hi ha dues comarques que experimentin un augment, el Baix Penedès
(20,34%) i el Baix Camp (6,92%). La davallada de la sinistralitat és molt destacable
al Priorat (-60%), l’Alt Camp (-47,22%) i
la Ribera d’Ebre (-37,50%). A la Conca de
Barberà la davallada és del 14,29%.
Aquestes són dades especialment bones si es comparen amb les de la resta de

sectors productius on l’augment se situa
al 20% ja que la pujada a Catalunya en el
cas de la construcció és del 4%.
Les dades d’activitat en contrast amb
les dades de sinistralitat son també relativament bones. L’activitat al sector de
l’obra nova residencial ha pujat entre el
gener i el juny un 41%. En el cas de la rehabilitació, les dades baixen un 18%.

Les dades d’activitat en contrast amb les dades
de sinistralitat son també relativament bones.
L’activitat al sector de l’obra nova residencial ha
pujat entre el gener i el juny un 41%. En el cas
de la rehabilitació, les dades baixen un 18%
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Des del COAATT s’indica que la baixada
de la sinistralitat pot estar en part relacionada amb la reducció de l’activitat al sector
però matisant que, com la caiguda és molt
superior a les nostres comarques, està relacionada de manera directa amb el control
a les obres i la formació dels treballadors.
Els arquitectes tècnics especialitzats
en control i gestió de la seguretat a l’obra
són professionals cada vegada més formats i compromesos amb la seguretat. Es
tracta dels coordinadors de la seguretat a
l’obra i la seva funció és la de dirigir les
activitats de cada obra per tal de garantir
que els contractistes i, si s’escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms,
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva a
més de coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels
mètodes de treball.
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Formació

La FLC va formar l’any passat 10.000
professionals a Catalunya
L’entitat paritària va impartir prop de 300.000 hores de formació (+32,62%)
i més de 1.200 cursos (+40,47%)
la regió que més alumnes va formar de
tota Espanya, després de Andalusia.Pel
que fa als cursos més demandats, el 64,4
% dels alumnes i les alumnes (6.423 treballadors/es) va triar formació relacionada amb la prevenció de riscos laborals
(PRL), davant d’un 33,37 % (3.328 alumnes) que va optar per una especialització
en Oficis i professions del sector, i un
2,23 % (222 treballadors/es) que va triar
matèries transversals de Gestió (ofimàtica, idiomes…). Pel que fa a la modalitat
formativa, un 90,58% dels alumnes es va
decantar per formació presencial (9.034).

Èxit de la formació gratuïta
online

Sota el títol Ets el que construeixes, la
Fundació Laboral de la Construcció ha
presentat la Memòria d’activitats corresponent a l’any 2021.”Al llarg de l’any
2021, des de la FLC seguim apostant per
la transformació del sector a través dels
nostres quatre eixos estratègics: la formació, la seguretat i la salut, l’ocupació
i la digitalització. Tot plegat amb l’objectiu d’impulsar una activitat cada dia
més innovadora i sostenible. Treballem
en estreta col·laboració amb les empreses
i les persones que conformen el sector
perquè la construcció segueixi sent un
dels motors econòmics del país i una font
d’ocupació per a joves i dones”, arrenca
el primer capítol de la Memòria anual de

l’entitat paritària, formada per la Confederació Nacional de la Construcció
(CNC), CCOO de l’Hàbitat, i la Federació
d’Indústria, Construcció i Agro d’UGT
(UGT FICA).

Balanç de formació

Les xifres del 2021 tornen a superar les
d’anys anteriors. La Fundació Laboral
de la Construcció va formar l’any passat
a Catalunya un total de 9.973 treballadors/es de la construcció, un 35,72 %
més que el 2020 ; va impartir 299.612
hores de formació, un 32,62% més que
l’any anterior, i va desenvolupar 1.260
cursos, un 40,47 % més que el 2020. Per
Comunitat Autònoma, Catalunya va ser

El perfil del treballador/a que es va formar a la
FLC el 2021 és el d’un home (88,3%), entre 36 i 45
anys (30,7%). Tot i això, va continuar creixent el
nombre d’alumnes ocupats/des que es van formar
amb l’entitat paritària (57,7 % del total), superant
el nombre de treballadors/res en situació d’atur
10 La Façana

Menció a part mereixen els cursos online
gratuïts, de curta durada, sobre diverses
matèries relacionades amb la innovació
i les bones pràctiques al sector. Des que,
el 2016, la Fundació Laboral de la Construcció posés a disposició dels i les professionals i empreses del sector aquestes accions, ja són prop de 60 els cursos
oferts i més de 97.000 les inscripcions
realitzades; 26.087, el 2021.

El perfil de l’alumne/a

El perfil del treballador/a que es va formar a la FLC el 2021 és molt semblant
al d’anys anteriors. Es tracta d’un home
(88,3%), entre 36 i 45 anys (30,7%). Tot
i això, va continuar creixent el nombre
d’alumnes ocupats/des que es van formar
amb l’entitat paritària (57,7 % del total),
superant el nombre de treballadors/res
en situació d’atur, representant el 42,3
% del total. Així mateix, el percentatge
d’alumnes estrangers/res es va situar en
un 45,8% del total.

Foment de la Prevenció a
través de visites a obres i
noves eines

L’any 2021, la Fundació Laboral va dur a
terme 20.987 visites a peu d’obra, amb
l’objectiu d’assessorar en matèria preventiva treballadors i empreses. D’aquestes, un total de 14.580 (un 69,4%) van ser
realitzades a través de l’ Organisme Paritari per a la Prevenció a la Construcció
(OPPC). Així mateix, l’OPPC va organitzar
l’any passat 56 jornades, a diferents punts
del territori nacional, a les quals van assistir més de 792 persones, amb l’objectiu
d’informar i apropar les novetats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Formació

30 anys

ETS
FUNDACIÓ

ETS EL QUE
CONSTRUEIXES
Formació, seguretat,
ocupació i innovació
932 213 353

catalunya.fundacionlaboral.org
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Economia

Previsió d’una forta desacceleració
de l’economia després de l’estiu
Segons el centre d’anàlisi econòmic Funcas, el creixement del PIB espanyol es
manté en un 4,2% el 2022 però s’alentirà fins a 1,3 punts més del previst

L’any que ve Funcas espera un creixement
del PIB espanyol del 4,2% aquest any i una
forta desacceleració fins al 2% el 2023, ja
que espera que les tensions geopolítiques,
la crisi energètica i el canvi de rumb de la
política monetària pel risc de cronificació
de la inflació entelin les perspectives de
l’economia mundial en general i de l’espanyola en particular. Carlos Ocaña, director
general de Funcas, i Raymond Torres, director de Conjuntura de Funcas va assegurar que aquestes xifres “estan subjectes
a una gran incertesa i condicionades per

factors com la durada de la guerra a Ucraïna o l’evolució dels preus energètics”. Tot
i això, va destacar, l’economia espanyola
creixerà per sobre de la mitjana europea
durant tot el període de previsió.
El creixement esperat del PIB del 4,2%
aquest any no varia respecte a l’estimació
anterior, però sí la composició. La demanda interna només aportarà 2,1 punts, 1,7
punts menys que a la previsió del març.
Aquesta retallada reflecteix principalment
la pèrdua de capacitat de compra dels
consumidors a causa de la inflació.

La demanda interna només aportarà 2,1 punts
al creixement de l’economia estatal, 1,7 punts
menys que a la previsió del març. Aquesta retallada reflecteix principalment la pèrdua de capacitat
de compra dels consumidors a causa de la inflació
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Per part seva, l’aportació del sector exterior s’ha revisat a l’alça, fins a 2,1 punts
(1,7 més que al març), com a conseqüència
de la recuperació dels ingressos per turisme fins al nivell previ a la pandèmia.
Aquest rebot del turisme, el dinamisme de les exportacions de béns i serveis
no turístics i el dinamisme del mercat laboral continuaran sostenint l’activitat els
propers mesos. Tot i això, perdran força
després de l’estiu, mentre que les tensions
geopolítiques, energètiques i monetàries
guanyaran pes, aputen.
En conseqüència, l’economia espanyola
registrarà una forta desacceleració el 2023,
amb un creixement del PIB del 2%, 1,3
punts menys que en la previsió anterior.
Ocaña ha insistit que aquestes previsions són molt sensibles a l’evolució de la
inflació i els tipus d’interès; una inflació
més elevada o un ajustament dels tipus
d’interès més ràpid resultarien en un creixement més baix, “un escenari més advers
que no és descartable”.
Pel que fa a la inflació, el deflactor del
consum creixerà aquest any un 8,8% i un
5% el que ve, partint de la hipòtesi d’uns
preus energètics a l’alça fins a la primavera
que ve abans d’estabilitzar-se. El dinamisme del mercat laboral es mantindrà, encara que a un ritme cada cop menor, d’acord
amb la forta desacceleració de l’economia.
Segons, Funcas, fins a finals del 2023 es
crearan prop de 600.000 llocs de treball, de
manera que la taxa d’atur baixarà del 12%.
D’altra banda, el dèficit públic baixarà
aquest any pel joc dels estabilitzadors automàtics i de la inflació. El forat rondarà
el 4,5% del PIB el 2023, un valor proper al
nivell estructural, i el deute el 112%.

Actualitat territori

El Radar Cambra detecta incertesa
entre les empreses del territori de
cara al futur
Malgrat que els indicadors continuen sent positius, els panelistes adverteixen
de les incògnites que planteja una situació excepcional marcada per la inflació

La Cambra de Comerç de Reus va ser la
seu de la presentación fa uns dies del
segon trimestre d’enguany, i que constitueix la trenta-quatrena onada d’aquest
panell de consulta empresarial. La presentació va anar a càrrec del vicepresident segon de la Cambra, Jaume Batista,
i del director del Radar, representant de
l’empresa CERES, Hildebrand Salvat.
En la valoració inicial el vicepresident de la Cambra, Jaume Batista, ha posat l’accent en la situació econòmica que,
durant els darrers anys, viu instal·lada en
una autèntica muntanya russa. “Després
de superar l’impacte del Covid, ara hem
d’administrar la crisi provocada per la
guerra a Ucraïna. Això genera un entorn
de gran incertesa, que planteja moltes
preguntes i a les que, de moment, no hi
podem donar resposta”. Malgrat aquesta

circumstància, Batista ha assenyalat que
encara es manté un punt d’optimisme
sempre pendent de com evolucioni la
situació durant el segon semestre. “La
incertesa en els preus i l’escassedat de
productes bàsics fa que el resultat final
de les empreses sigui incert. I més tenint
en compte que el consumidor va perdent, progressivament, poder adquisitiu” va apuntar el vicepresident. Davant
d’aquests reptes, i de la necessitat d’aplicar mesures correctores, va demanar al
govern i a l’administració pública que
doni resposta als reptes plantejats en la
línia d’altres països europeus avançats,
amb directius clares i unitat de criteris
entre els diversos departaments amb
l’objectiu de no generar més desconcert.
En la seva presentació el director del
RADAR, Hildebrand Salvat, va subratllar

“La incertesa en els
preus i l’escassedat
de productes bàsics
fa que el resultat final
de les empreses sigui
incert. I més tenint
en compte que el
consumidor va perdent,
progressivament, poder
adquisitiu”, apunten
des de la Cambra
com a element cabdal “l’excepcional situació inflacionària que estem vivint i
que condiciona també la perspectiva dels
panelistes. Havent superat el moment
més crític provocat per la pandèmia,
l’impacte de la guerra a Ucraïna, i la seva
afectació sobre l’economia, ha generat
un entorn de gran incertesa.” És cert que
els indicadors encara són moderadament
positius, però la segona meitat de l’any
serà quan veurem l’impacte real de tot
plegat. D’aquí que les previsions dels
panelistes a un any vista no sigui gaire
positiva. La situació d’impredictibilitat fa
que els consultats no siguin tan optimistes com a finals de l’any passat.

La Façana 13

Ocupació

L’Estat espanyol registra
al maig la taxa d’atur
més alta de l’OCDE
Espanya també anota la dada més alta en atur
juvenil al maig

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

L’Estat espanyol va registrar al maig la
taxa d’atur més elevada dins l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de fins a un
13,1%, segons l’últim informe publicat
recentment per l’organisme. Espanya
també marca la xifra més alta de l’OCDE en atur juvenil, amb un 27,1%, una

xifra que el mes passat va ser únicament
superada per Grècia, que va registrar un
36,8%. Des de la pandèmia, l’atur a Espanya s’ha reduït en 0,6 punts per sobre
de la mitjana de l’OCDE, que ha registrat
un descens de 0,3 punts. Per altra banda,
la població activa a Espanya ha augmentat tres dècimes en el primer trimestre
de l’any respecte a l’últim trimestre de
2019. En total, els treballadors a Espanya
són 20 milions de persones.

En el conjunt dels
països de l’OCDE, la
taxa d’atur es va situar
al 5% al maig, el més
baix de la sèrie històrica
iniciada el 2001. De
fet, en dos de cada tres
països de l’organització,
la desocupació actual és
menor a la d’abans de la
pandèmia

Homes i dones
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Per sexes, les dones van registrar a Espanya una taxa d’atur del 15% al maig,
mentre que entre els homes la desocupació es va reduir a l’11,4%. En ambdós casos, la taxa és la més elevada de l’OCDE.
En el conjunt dels països de l’OCDE,
la taxa d’atur es va situar al 5% al maig,
el més baix de la sèrie històrica iniciada
el 2001. De fet, en dos de cada tres països
de l’organització, la desocupació actual
és menor a la d’abans de la pandèmia.
A la zona euro, la desocupació es va
situar en el 6,6% al maig, mentre que als
Estats Units va ser del 3,6% i al Japó del
2,6%. Les majors reduccions de la desocupació de l’eurozona es van produir a
Itàlia, Lituània i Espanya, mentre que els
increments més grans els van protagonitzar Àustria, Bèlgica i Portugal.

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com

Actualitat Reus

Constècnia 3 serà l’encarregada
de restaurar el panteó Boule
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa de la Selva del Camp les obres
de restauració i protecció d’aquest conjunt monumental del Cementiri de Reus
El projecte i la intervenció plantejats pels professors Coll i
Costa, de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, va posar de manifest que l’estat de conservació general del
Mausoleu Boule és bo però es van identificar alguns processos
de degradació que amb la intervenció prevista es solucionaran.
En aquest sentit, les actuacions proposades que haurà d’executar Constècnia 3 incloeun:
1. Actuacions orientades a evitar la degradació de materials
constructius.

L’Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i
Baix Camp, ha adjudicat a l’empresa de la Selva del Camp
Constècnia 3 les obres de restauració i protecció del conjunt
monumental del panteó Boule, ubicat al Cementiri General de
Reus, per un import de 45.937,87 euros, més IVA. El termini
d’execució de l’obra és de tres mesos i mig, amb la intenció
que la intervenció pugui estar completada abans de Tots Sants.

> Restauració de superfícies pètries: es diferencia entre elements exteriors, interiors i paviments.
> Protecció de les superfícies pètries enfront a les humitats
per filtració d’aigua.
> Tractament d’oxidacions: bigues de la cripta, porta d’accés
i tanca perimetral.
> Neteja de vitralls.
2. Actuacions orientades a restituir elements escultòrics.
> Consolidar elements com ara algunes fulles d’acant, la
creu central, l’àngel i algunes parts dels pinacles.
Tots els treballs de restauració seran realitzats per personal
especialitzat amb experiència en la restauració de béns culturals.

Aquest monument funerari data
de l’any 1882, obra de l’arquitecte
Francesc Blanc i Pons, sota l’encàrrec
de Josep Boule i Moncet. Va ser
concebut com una capella neogòtica
centralitzada quadrangular, a la qual
s’hi va afegir una cripta subterrània

Mausoleu Boule

Aquest és un dels primers conjunts funeraris del Cementiri General de Reus va ser l’encarregat pels Boule, una de les famílies
notables de la ciutat de Reus del darrer terç del segle XIX. Aquest
monument funerari data de l’any 1882, obra de l’arquitecte Francesc Blanc i Pons, sota l’encàrrec de Josep Boule i Moncet. Va ser
concebut com una capella neogòtica centralitzada quadrangular,
a la qual s’hi va afegir una cripta subterrània. Cal destacar que a
l’interior del conjunt s’hi troben dos finestrals laterals amb vitralls
que dirigeixen la llum cap al centre de la cripta. S’hi troba també
un altar de marbre, al costat del qual dos pedestals aguanten dos
bustos de marbre natural, també de marbre, que representen a
Josep Boule i la seva esposa. Les escultures són de Joan Roig i Soler.
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Actualitat Gremi

Trajectòria
Compromís
Professionalitat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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Actualitat territori

El nou pont de l’Avinguda de
l’Esport de Cambrils avança amb
la canalització del barranc
L’empresa adjudicatària ja ha col·locat els calaixos de formigó i actualment està
compactant el terreny per poder urbanitzar aquest tram

La construcció del pont de l’avinguda de l’Esport sobre el barranc de la Mare de Déu del Camí avança a molt bon ritme. Durant la primera setmana de juliol la constructora adjudicatària
de les obres del pont, Bigas Group SL, va finalitzar la col·locació
dels calaixos prefabricats de formigó a la llera del barranc i ara
els treballs continuen amb la canalització dels serveis, el rejuntat interior i el terraplenat sobre el calaix. Per acabar, s’urbanitzarà el vial d’aquest petit tram, que s’inicia al ramal corresponent de la nova rotonda en construcció de la carretera T-312.
Al mateix temps, l’empresa contractada per portar a terme
les obres de l’avinguda de l’Esport, Tecnologia de Firmes SA,
també ha iniciat els treballs amb la demolició de l’asfalt existent. Les obres consistiran en un passeig central enjardinat i
una doble calçada lateral, que es convertirà en el nou accés nord
de Cambrils.

Nou eix de connexió

La nova avinguda forma part d’una estratègia urbanística per
connectar el nucli urbà, la zona esportiva municipal, la nova
estació ferroviària amb l’autovia A7 i l’autopista AP-7, descongestionar el trànsit de vehicles i bicicletes que es desplacen
cap als diferents equipaments i millorar les entrades al polígon
industrial Belianes, barris de ponent i municipis veïns.
El regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha recordat que es
tracta de projectes que donen resposta a peticions llargament
demandades per diferents entitats del teixit associatiu de Cambrils. “Ens hem de felicitar per l’impuls que suposaran les noves infraestructures i, per això, vull agrair i posar en valor de
forma expressa la feina i dedicació de tots els departaments
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de l’Ajuntament implicats i molt especialment l’àrea tècnica
d’Obra Pública: en primer lloc per la redacció i lideratge dels
grans projectes de ciutat (la Rambla i el vial de l’esport) i en
segon lloc per com simultàniament s’està efectuant la direcció,
el control i el seguiment d’aquesta transformació urbana”, ha
afirmat Daza.
En aquest sentit, el regidor també ha destacat l’esforç de coordinació entre l’Ajuntament, la Generalitat i les diferents empreses per executar al mateix temps les dues obres municipals
(el pont i l’avinguda de l’Esport) i la que impulsa la Generalitat
(la rotonda que connectarà el nou vial i la carretera T-312).

Actualitat comarca

Cambrils aixeca la suspensió
per construir habitatges a l’àmbit
del Parc del Pinaret
El nou plantejament urbanístic inclou més habitatges protegits agrupats en blocs

El POUM s’adapta
a les estratègies de
planejament territorial,
aposta per la diversitat
d’usos amb la formulació
de sectors amb un
creixement més compacte
i sostenible d’habitatges
plurifamiliars, garanteix
la connectivitat dels
corredors verds i vertebra
els eixos cívics al voltant
de les infraestructures
en desús
L’Ajuntament de Cambrils autoritzarà la construcció d’habitatges en l’àmbit del polígon PA-6 El Pinaret, després que la
Generalitat aixequi la suspensió. Les noves construccions es
podran fer als solars urbanitzables de davant la zona esportiva
gràcies a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) que preveu un creixement “més compacte”,
amb habitatges plurifamiliars, i que “compleix les exigències”
del Pla Director Urbanístic (PDU) de sols no sostenibles de la
Generalitat. També inclou habitatges protegits agrupats en
blocs, “augmentant la densitat i edificabilitat, i permetent així
la urbanització de la zona”.
L’àmbit del polígon PA-6 El Pinaret era “l’únic” de Cambrils
que preveia un creixement urbanístic només amb habitatges uni-

familiars. Amb l’aprovació del PDU, la Generalitat va suspendre
l’atorgament de noves llicències de construcció i instruments de
planejament, “limitant el creixement i la progressió del municipi”
com va denunciar el regidor d’Urbanisme, Enric Daza.

Diversitat d’usos

L’edil ha destacat que el POUM “s’adapta a les estratègies de
planejament territorial, aposta per la diversitat d’usos amb la
formulació de sectors amb un creixement més compacte i sostenible d’habitatges plurifamiliars, garanteix la connectivitat
dels corredors verds, vertebra els eixos cívics al voltant de les
infraestructures en desús (antiga carretera N-340 i via ferroviària), i incorpora elements de paisatge en sòl urbà”.
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Actualitat territori

L’Ajuntament tanca la diagnosi sobre
el Pla Local d’Habitatge de Reus
Fins al 14 de setembre està obert el procés participatiu obert a ciutadans i agents
del sector per presentar propostes
L’Ajuntament obre fins al 14 de setembre la fase de participació i propositiva del procés d’elaboració del Pla Local de
l’Habitatge de Reus 2022-2027, el document que ha de definir
la política local d’habitatge dels propers anys. El procés participatiu tindrà una durada de 3 mesos. Finalitzarà el 14 de
setembre, i té com a objectiu escoltar l’opinió i les propostes
de la ciutadania i d’agents i grups d’interès.
D’acord amb el Reglament Municipal de Participació i el
Reglament del Consell Municipal d’Habitatge, en el qual hi participa també el Gremi de la Construcció del Baix Camp s’han
elaborat i aprovat les bases que regulen el procés, la composició
del Grup Impulsor i la constitució de la Comissió Tècnica de
Seguiment. S’obre un espai a la web Reus Participa, per facilitar
la participació de tota la ciutadania; i es convocaran 4 taules
de debat: una amb el teixit veïnal, i 3 de les amb els grups de
treball del Consell Municipal d’Habitatge: “Com accedim a l’habitatge?”, “On cal habitatge?” i “Qui necessita habitatge?”
Algunes dades sobre l’habitatge a Reus
> Reus té 107.000 habitants a gener de 2022, amb un pes del
20% de la població del Camp de Tarragona. El creixement
ha passat d’un 2,1% anual, mentre que els darrers 5 anys
l’increment no ha arribat a l’1%, això és 775 persones/any.
> La migració explica el creixement demogràfic i les modificacions en l’estructura d’edats. La població estrangera
representa el 17% del conjunt de la ciutadania.
> Les llars predominants són les formades per parelles amb
fills (37,2%), tot i que en relació al 2001 han perdut pes relatiu a favor de les llars unipersonals i monoparentals.
> D’acord amb l’escenari mitjà de projeccions demogràfiques hi hauria unes 2.174 noves llars (362 llars/any) fins el
2027, i la població arribaria als 112.000 habitants.
> Un 5% de lloguer i un 95% de venda, principalment de
segona mà.
> El mercat de compra venda de Reus manté una dinàmica
estable al llarg dels darrers anys al voltant de les 1.200 unitats de compra venda anuals.
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> L’obra nova és residual i el plurifamiliar té un preu mitjà
de 1.900 €/m².
> El preu mitjà de venda del municipi d’un plurifamiliar de
segona mà és de 1.200 €/m² amb un preu de venda mitjà de
108.000 €.
> El nombre de contractes anuals de lloguer a Reus el darrer any 2021 va ser del voltant de 2.500, una xifra que s’ha
mantingut constant els darrers deu anys.
> El preu mitjà mensual del lloguer a Reus l’any 2021 era
de d’entre 477 i 630 euros segons les fiances de l’Incasòl i
de ofertes dels portals immobiliaris. No existeix oferta del
mercat lliure per sota els 450€.
> El lloguer es troba per sota dels principals municipis de
l’entorn i del conjunt de Catalunya (724 €), el Camp de Tarragona (508 €) i del Baix Camp (493 €).
> Els darrers 5 anys (2017-2021) l’increment del preu del
lloguer ha estat del 16%.
> La superfície mitjana del parc d’habitatges és de 98,57m².
Es detecten 1.003 habitatges de menys de 40m².
> En relació a l’accessibilitat, al voltant d’uns 800 edificis
de PB+3 no disposen d’ascensor, això és 7.180 habitatges.
> S’han realitzat 16.998 certificats energètics (34% del parc).
Més de la meitat tenen la lletra E, i un 30% la F o G. Només
un 0,4% (67 habitatges) disposen de la lletra A.

Actualitat Gremi

El president del Gremi, Anton
Sentís, abanderat en la processó
de Completes de Sant Pere
L’Ajuntament de Reus va oferir al president de l’entitat ser el portador de l
a bandera de la ciutat per commemorar els 400 anys del Gremi
El president del Gremi de la Construcció del
Baix Camp, Anton Sentís, va ser l’encarregat de portar la bandera de la ciutat en la
processó d’anada i tornada de Completes de
la passada Festa Major de Sant Pere, un dels
actes més emotius i simbòlics de la festivitat
de la ciutat que té lloc la vigília del dia de
Sant Pere al vespre. L’alcalde de Reus, Carles
Pellicer, en nom de tot el consistori reusenc,
va fer públic aquest honor en el dinar oficial de celebració dels 400 anys del Gremi
de la Construcció del Baix Camp que havia
tingut lloc uns dies abans a Vermuts Rofes.
Durant la processó de Completes, Antoni Sentís va estar acompanyat com a
cordonistes de Mònica Bellido, de l’associació Supera’t i de Joan Maria Llorens, del
Biela Club de Reus. L’anada i la tornada
de Completes, de la Priorat de Sant Pere
a l’Ajuntament a la plaça Mercadal és un

dels moments més anhelats i sentits per als
reusencs i les reusenques. L’emotivitat que
marca les danses i els elements festius ballant al carrer, de nit, sumat a la recuperació
del carrer després de dos anys de pandèmia,

van permetre viure una de les vetllades més
sentides del que portem de Festa Major. Enguany, l’encarregat d’encentre la Tronada
posterior a l’entrada de Completes va ser
l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà.
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Actualitat Gremi

Un moment de la reunió del nou Consell de la Formació Professional de Reus

El Gremi de la Construcció,
al Consell de la Formació
Professional de Reus
Es va fer la primera sessió de treball amb agents formatius, socials, empresarials
i institucionals de la ciutat
Una cinquantena de persones van participar el passat 14 de juliol a la sessió
tècnica de treball del Consell de l’FP de
Reus. L’acte es va celebrar al migdia a
les instal·lacions de Mas Carandell i va
comptar amb la presència del president
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, Anton Sentís, que va poder escoltar directament la voluntat de l’Ajuntament de Reus per adaptar la formació
professional a les necessitats formatives
del sector. Precisament des del Gremi es
va incidir en la importància d’aconseguir a la ciutat estudis de formació professional relacionats amb el sector de la
construcció, ja que hi ha una important
mancança de professionals qualificats.
Les persones participants a la sessió
van treballar de forma activa al voltant
dels eixos de treball sobre la millora de la
formació professional a Reus, resultants
de la diagnosi presentada a la jornada de
creació del Consell FP de Reus celebrada
el 30 de març de 2022.
Els eixos proposats sorgeixen de
l’anàlisi feta per la Fundació BCN Formació Professional: “Reus, diagnosi
en clau d’FP”. Els principals reptes que
es deriven d’aquesta diagnosi són les
temàtiques a treballar pel Consell FP
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Des del Gremi es va incidir en la importància
d’aconseguir a la ciutat estudis de formació
professional relacionats amb el sector de
la construcció, ja que hi ha una important
mancança de professionals qualificats
Reus: adaptar l’oferta formativa al teixit
productiu, establir una estratègia local
en matèria d’FP, promocionar els perfils
professionals amb més demanda laboral,
establir i consolidar la cooperació entre
centres formatius i teixit empresarial
i establir un marc comú per orientar al
llarg de la vida professional.
Els propers passos són els treballs de
les comissions, que a partir de setembre
marcaran un calendari de treball amb reunions trimestrals. També se celebraran
dues sessions plenàries anuals. S’està en
procés d’aprovació formal del reglament
del Consell, per la incorporació definitiva
al sistema FP CAT i a la Xarxa de ciutats FP.
El Consell de la Formació professional
de Reus s’impulsa conjuntament des de les

regidories d’Empresa i d’Ocupació, i d’Educació de l’Ajuntament de Reus. Hi participen
també tots els centres de formació professional inicial o reglada, i els centres de formació professional per a l’ocupació i continuada de la ciutat; a més dels agents socials i
econòmics, associacions professionals i
empresarials com ara el Gremi de la Construcció del Baix Camp, empreses, els serveis
territorials dels departaments d’Empresa i
Treball i d’Educació de la Generalitat.
La gestió tècnica del Consell FP Reus
es fa des de l’IMFE Mas Carandell. El procés d’inici i creació d’aquest Consell està
acompanyat per la Fundació BCN FP, que
ha dinamitzat també les sessions de treball i les jornades tècniques, a més de fer
l’anàlisi i diagnosi.

Cultura

La Pedrera estrena una visita amb
ulleres de realitat augmentada per
descobrir els seus secrets
La proposta a l’obra de Gaudí combina els elements reals amb hologrames,
narració i música

La Fundació Catalunya La Pedrera i Laie
– Culture Experience han llançat la nova
experiència que permet descobrir els secrets de La Pedrera-Casa Milà combinant
tecnologia i realitat. Aquesta nova proposta és una experiència única a Espanya
que ofereix una nova visió de l’edifici i
l’imaginari de Gaudí a través de la Realitat Mixta (RM).
L’objectiu d’aquesta és apropar, a
través de la tecnologia, l’univers de Gaudí als visitants com mai abans s’ha fet.
Incorpora la tecnologia més innovadora
amb el dispositiu HoloLens 2 de Microsoft, amb les què els visitants podran descobrir de manera multi sensorial la història i l’arquitectura de l’edifici de Gaudí.

La visita La Pedrera Magical Vision
es fa en un nou espai visitable de l’edifici, l’entresol de La Pedrera, que s’obre al
públic per primera vegada. Aquest espai
circular envolta el Pati de les Papallones i
segueix la línia arquitectònica de la Casa
Milà. Al llarg del recorregut l’experiència
permet descobrir qui eren els propietaris de l’edifici, quina va ser la inspiració
de Gaudí, com va construir-la i les vides
que hi ha hagut a La Pedrera al llarg dels
anys.
La tecnologia en que es basa és la que
s’anomena Realitat Mixta. Els hologrames es combinen amb l’espai real i apareixen a les diferents sales del recorregut
on el visitant coneixerà la inspiració i

La visita ‘La Pedrera Magical Vision’ es fa en
un nou espai visitable de l’edifici, l’entresol de
La Pedrera, que s’obre al públic per primera
vegada. Aquest espai circular envolta el Pati de
les Papallones i segueix la línia arquitectònica
de la Casa Milà

història de l’edifici i veurà materials visuals exclusius. El visitant no només serà
espectador, sinó que podrà interactuar
amb el seu entorn, participant de manera
activa en la història de La Pedrera.
La RM és molt diferent d’altres experiències, com per exemple les basades
en la Realitat Virtual (RV), ja que l’adaptació de l’usuari és gairebé immediata. En
tot moment, el visitant serà conscient de
l’espai i els objectes reals que l’envolten,
fent que l’experiència sigui segura i molt
agradable.

25 minuts pels
entresols de l’edifici
L’experiència dura uns 25 minuts i se
cenyeix a un dels entresols de l’edifici,
que fins ara no es visitava perquè acollia únicament oficines de la Fundació.
El públic que vulgui visitar la Pedrera
amb aquest afegit, hi accedirà per aquí
i en acabar el recorregut per aquesta
planta deixarà les ulleres per seguir la
visita ordinària. D’aquesta manera, no
es creuen visitants, cosa que interferiria en el visionat dels hologrames i la
interacció que es proposa.
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Arquitectura

Mor Jordi Bonet, impulsor definitiu
de les obres de la Sagrada Família
Es va distingir per tenir una carrera àmplia i dilatada que va contemplar molts
edificis de moltes tipologies
Jordi Bonet Armengol (1925-2022) va
morir el passat 20 de juny als 97 anys.
Arquitecte atípic de la seva generació
i contemporani d’Oriol Bohigas, Jordi
Bonet Armengol es va distingir per tenir una carrera àmplia i dilatada que va
contemplar molts edificis de moltes tipologies diferents i que quedarà marcada,
no obstant, per una sola obra. I és que ell
serà per sempre l’arquitecte que va donar
l’impuls definitiu per acabar la Sagrada
Família d’Antoni Gaudí.
Bonet, nascut a Barcelona el 1925, es
va llicenciar com a arquitecte el 1949 i es
va doctorar el 1965, després d’exercir el
càrrec de director general de Patrimoni
Artístic de la Generalitat (1981-1984).
Fill de Lluís Bonet Garí, l’arquitecte que
va continuar les obres del temple després
del desastre de la Guerra Civil, conjuntament amb Isidre Puig Boada, Domènec
Sugrañes i Francesc Quintana. Bonet Armengol va heretar-ne l’encàrrec, cons-
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truint més que tots els seus predecessors
plegats després de culminar la feina heroica de reconstruir el projecte original.
Va ser l’any 1985 quan va entrar a formar
part de l’equip que dirigia les obres de la
basílica de la Sagrada Família, tasca que
va portar a terme fins al 2012.
Organitzador infatigable, no va acontentar-se amb refer-lo a nivell teòric: va
posar les bases de la viabilitat d’aquest
projecte, va recabar fons, constribuir al
caràcter de símbol global i, finalment,
acabar la nau principal del projecte: Jordi Bonet Armengol no ha pogut veure
l’edifici acabat per fora, però si per dins.
Bonet Armengol va ser un arquitecte
molt complert: posseïdor d’una carrera
que el va portar a construir habitatges,
naus industrials i edificis singulars tan
remarcables com l’Auditori Pau Casals
del Vendrell, ubicat al barri de Sant Salvador, l’Auditori de Tortosa,o en el camp
de l’arquitectura religiosa, la Parròquia

de Sant Medir a Barcelona, ubicada en
una mançana que va completar amb uns
interessants edificis d’habitatge, un interessant auditori i un campanar que ja és
el símbol del barri.
Tanmateix, Bonet Armengol ha estat,
sobretot, un gran estudiós de Gaudí. Va ser
capaç d’entendre i organitzar el geni modernista, de donar valor de sèrie a la seva
obra en la seva pròpia carrera i d’enfrontar-se amb èxit amb la seva obra principal.

Actualitat sector

Lluís Moreno Lasalle, elegit
nou president de la Cambra de
Contractistes d’Obres de Catalunya
La CCOC és una associació que agrupa, de forma voluntària, 84 empreses constructores
que habitualment treballen per a les Administracions Públiques a Catalunya
La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, associació
empresarial que agrupa, de forma voluntària, 84 empreses constructores que habitualment treballen per a les Administracions
Públiques a Catalunya, ha culminat el seu procés electoral triant Lluís Moreno Lasalle com a President. La seva candidatura
ha estat proclamada electa per la Mesa Electoral en ser l’única
presentada.
Lluís Moreno, Enginyer de Camins, Canals i Ports per la
UPC, ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional al
món de l’empresa constructora, executant projectes de tota
mena d’infraestructures especialment a Catalunya amb experiència a Dragados, Copcisa, Copisa, Vialser i Asfaltsplus.
La nova junta seguirà amb un perfil continuista respecte
a l’anterior i aquesta està formada per cinc vicepresidents i
quinze vocals, representants de tota mena d’empreses, grans,
mitjanes i petites, tant generalistes com especialistes on l’únic
canvi ha estat l’entrada d’Antoni García Coma de CRC ocupant
la sortida d’Albert Segarra de Suris.
Els vicepresidents elegits són Josep Maria Castro (Obrascón Huarte Lain, S.A.), Jordi Puigferrat (COPCISA, S.A.), Joa-

quín García (Ferrovial, S.A.), Orlando de Porrata-Doria Botey
(COPISA Constructora Pirenaica, S.A.) i Patricia Romero (Jose
Antonio Romero Polo, S.A.).
El nou president marca els seus objectius en reivindicar el
paper que li correspon a la construcció, exigir a les Administracions que incorporin clàusules de revisió de preus als contractes, actualitzar els imports de les licitacions i fer front comú
perquè a Catalunya arribin grans inversions internacionals.
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Obituari

Reus acomiada l’escriptor Xavier
Amorós, mort als 99 anys d’edat
L’Ajuntament de la capital del Baix Camp ha acordat dedicar l’any 2023 a
commemorar la figura d’Amorós, que va morir el 18 de juliol
L’escriptor i poeta reusenc Xavier Amorós
va morir aquest 18 de juliol als 99 anys.
Amorós, a banda dels reconeixements
per les seves obres, era Soci d’Honor del
Centre de Lectura de Reus (1998), va ser
distingit amb el Memorial Gabriel Xammar (1998), la Creu de Sant Jordi (2004),
el doctorat honoris causa de la Universitat Rovira i Virgili (2004) i el títol de fill
il·lustre de Reus (1993) i fill adoptiu de
Pradell de la Teixeta (2013). El Departament de Cultura de la Generalitat el va
definir com “una figura de gran rellevància en l’àmbit cultural, social i polític de
Reus i Catalunya”.
Durant la postguerra, un cop reobert
el Centre de Lectura de Reus, el 1948,
s’integrà a la Secció de Literatura i Idiomes i fou un dels fundadors del grup

‘Amics de la Poesia’, juntament amb Josep Maria Arnavat i Ramon Amigó (coneguts com “La Triple A”), segons l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Va
participar en trobades culturals clandestines, anomenades ‘maquis de la poesia’,
vinculades també amb Joaquim Santasusagna.
Des de 1940 va escriure poesia ininterrompudament. Després d’una llarga
etapa de silenci va iniciar la seva producció en prosa a mitjan dècada de 1980.
El 1985 va publicar la novel·la històrica
‘L’agulla en un paller’, a la qual van seguir més memòries en forma de crònica
novel·lada: El camí dels morts (1996),
Temps estranys. Clarobscurs en la llarga
postguerra reusenca, tres volums (2000,
2002 i 2004) i Plou, però plou poc (2007).
Caricatura del pìntor Josep Baiges sobre Xavier Amorós

El nom a la nova biblioteca
de Reus

Xavier Amorós, en una imatge d’arxiu en un acte a la URV

El Departamentde Cultura de la Generalitat
el va definir com “una figura de gran rellevància
en l’àmbit cultural, social i polític de Reus i
Catalunya”
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El 14 de març de 2003, l’Ajuntament de
Reus va acordar per unanimitat posar
el nom de Xavier Amorós a la Biblioteca pública Central de Reus. El seu fons
personal està dipositat a l’Arxiu municipal de Reus i la seva biblioteca personal
a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus.
L’Ajuntament de Reus li va publicar
l’Obra Completa en 5 volums. També va
ser senador pel Partit dels Socialistes de
Catalunya del 1986 al 1992 i també regidor de relacions institucionals de l’Ajuntament de Reus.
La ciutat de Reus dedicarà l’any
vinent a l’Any Amorós. Així ho va anunciar l’alcalde, Carles Pellicer, en la roda de
premsa convocada per expressar el condol de la mort de l’escriptor i Fill il·lustre
de la ciutat Xavier Amorós.
“La notícia de la mort de Xavier Amorós ens ha omplert de profunda tristesa.
Hem perdut la veu que ha escrit la crònica de la ciutat de bona part del segle
XX”, va manifestar l’alcalde. L’anunci
de dedicar l’any 2023 a Xavier Amorós
no s’havia fet encara públic, però si que
s’havia parlat amb l’escriptor, que s’havia mostrat especialment il·lusionat per
la commemoració i que tindrà el seu punt
neuràlgic a l’espai bibliotecari que du el
seu nom.
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