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EL GREMI RECULL UNA DE LES MENCIONS
D’HONOR DELS GUARDONS DE LA CIUTAT
L’acte, celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus, va servir per donar el tret
de sortida a les Festes de la Misericòrdia
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Reprenem l’activitat després del parèntesi estival i ho fem amb la
satisfacció de rebre de mans de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
una de les Mencions Honorífiques dels Guardons de la Ciutat que fa
uns dies obrien les Festes de la Misericòrdia. Ens satisfà enormement
aquest reconeixement que tal com es va dir vol destacar “la seva
trajectòria i la tasca de tots els professionals que al llarg dels anys
han fet possible que el gremi segueixi endavant i, de manera especial,
en complir-se enguany el 400 aniversari de la seva fundació”.
Però els actes programats continuen aquest mes d’octubre, concretament amb l’exposició Pedra a pedra. El sector de la construcció a
Reus i el Baix Camp, que es podrà veure a la Sala Quatre del Museu de
Reus de la Plaça de la Llibertat. Es tracta d’una exposició divulgativa
a partir del comissariat de Joan Navais i la producció de l’empresa
reusenca Ovni. L’exposició s’inaugura el divendres 7 d’octubre a les
19.30h. La mostra es podrà veure de dimarts a dissabte fins al 11 de
novembre amb horari de tarda, de 17.30 h a 20.30 h.
Més endavant, el dilluns 17 d’octubre a les 19.30 h a la Sala
d’Actes del Centre de Lectura de Reus tindrà lloc la presentació del
nou volum de la col·lecció de les Edicions del Centre dedicat als 400
anys del Gremi. Es tracta de la història recent dels últims 40 anys de
l’entitat que ha escrit l’historiador reusenc Joan Navais a partir de
material de la mateixa entitat i les converses que ha mantingut amb
els protagonistes. Aquest llibre es completa amb l’edició en facsímil
del llibre que fa més de 25 anys va escriure Ezequiel Gort i que portava per títol El Gremi d’antics mestres de cases de Reus, que es troba
totalment esgotat. A més, en aquest nou volum es completa amb 16
pàgines amb imatges de les últimes dècades d’activitat del Gremi de
la Construcció. L’acte de presentació comptarà amb la presència de
l’autor del volum, Joan Navais; el president del Gremi, Anton Sentís;
el president del Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez, i també l’arxiver Ezequiel Gort. Esperem poder comptar amb la vostra participació
perquè considerem que són dos esdeveniments que valen la pena.
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Entrevista

Gregori Salvat, president de la FEGCO, Federació Catalana de Gremis d’Obres,
analitiza en aquesta entrevista l’actual moment del sector de la construcció

‘La falta de mà d’obra jove
qualificada i l’augment de preu
de les matèries primeres són
les grans amenaces del sector’

Gregori Salvat Barceló, actual vicepresident del Gremi de la Construcció del Baix Camp, és el president de la Federació Catalana de Gremis d’Obres
(FEGCO), antigament coneguda com a Federació de
Gremis de Constructors d’Obres de Catalunya. En
aquesta entrevista publicada inicialment al web de
Foment del Treball (www.larevista.foment.com),
analitza el moment actual del sector de la construcció a casa nostra.
En quin moment es troben les empreses del sector? S’han recuperat les xifres pre-pandèmia?
La construcció és un dels sectors que juntament amb
el turisme han de ser els motors de la recuperació
econòmica. L’Observatori Industrial de la Construcció de la Fundació Laboral de la Construcció reflexa
que l’any 2021 hi va haver un augment a Catalunya
del 4,1% de treballadors afiliats a la S. Social (Règim
General) i del 5,4% en l’àmbit estatal; incorporant
els autònoms, resulta un +3,4% a Catalunya i un
+4,5% estatal.
D’altra banda, l’enquesta de població activa del
primer trimestre d’aquest any indica un augment de
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30.300 persones a escala estatal, però tot i aquestes
bones notícies hi ha dues amenaces molt greus que
posen en perill la recuperació del sector: la falta de
mà d’obra jove qualificada i l’augment de preu de les
matèries primeres.
Com afecta ara la guerra a Ucraïna a les empreses?
És un drama humà per les vides que es perden i un
drama econòmic. Quan semblava que havíem vençut
la pandèmia i l’economia començava a recuperar-se,
aquesta guerra ha provocat un gir de l’economia que
no saben com acabarà.
A això cal sumar-hi l’encariment del preu de
l’energia. Com ho afronteu?
Pel que fa a l’energia, tot i que la construcció no és
un dels sectors més afectats, resulta ser un dels que
més incidència té en l’àmbit econòmic. Segons els
indicadors que mensualment publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE), dins la taula “Total nacional. Mercat interior. Energia. Variació mensual” es
conclou que el seu preu s’ha duplicat entre abril de
2020 i març de 2022 i continua augmentant.

Però, no solament l’increment de l’energia sinó
la totalitat de les matèries primeres que intervenen en la construcció han tingut augments molt
destacats. Els índexs oficials de preus de materials
reflecteixen un augment de 40% en l’alumini, 37%
en materials siderúrgics, 29% en el coure i un 33%
en materials bituminosos. Aquest increment totalment desmesurat provoca a les empreses contractistes d’obra pública un desfàs entre el preu ofert,
algunes vegades inclús abans de la pandèmia i la
realitat actual.
Per poder restablir l’equilibri econòmic de la
contractació d’obra pública, l’Estat ha publicat un
tímid decret (Reial decret llei 3-22) que resulta
clarament insuficient i que no beneficia a la petita
i mitjana empresa. Des de la CNC s’ha demanat un
esforç a l’administració perquè abordi una nova
normativa que sigui capaç d’equilibrar el problema econòmic dels contractes d’obra pública sense
excepcions com fins ara, com és el cas de l’energia
i també sense limitacions en el temps, a la qual es
puguin acollir totes les empreses constructores
afectades.
Les empreses tenen dificultats per trobar personal qualificat?
Les empreses tenim moltes dificultats per trobar mà
d’obra qualificada, tant és així que moltes obres no
es podran realitzar per falta de treballadors qualificats. Nosaltres com a sector en el seu dia vam crear
per mitjà del Conveni General la Fundació Laboral
de la Construcció, una eina molt precisa per formar
mà d’obra qualifica que, juntament amb la tasca que
en aquest sentit anem fent les patronals del sector,
fos capaç d’aportar al sector els recursos humans
que necessitem. Però la realitat, tot i els bons resultats estadístics, és que no es reflecteix en un increment de mà d’obra qualificada. Formem gent però
només una petita part va al sector.
Els joves són conscients de totes les sortides laborals que ofereix el sector de la construcció?
Potser no sabem fer una bona recerca per il·lusionar
als joves per apostar per la construcció, nosaltres
oferim un sector especialitzat, amb inversió en seguretat i una retribució que és la més alta amb relació
a altres rams. Faig una crítica, no hem sabut transmetre als joves les sortides laborals que ofereix la
construcció. Pels acords en el Conveni General que

Faig una crítica. Potser no
sabem fer una bona recerca
per il·lusionar als joves per
apostar per la construcció,
nosaltres oferim un sector
especialitzat, amb inversió en
seguretat i una retribució que
és la més alta amb relació a
altres rams

Els índexs oficials de preus de materials
reflecteixen un augment de 40% en l’alumini,
37% en materials siderúrgics, 29% en el coure
i un 33% en materials bituminosos. Aquest
increment totalment desmesurat provoca
a les empreses contractistes d’obra pública
un desfàs entre el preu ofert, algunes vegades
inclús abans de la pandèmia i la realitat actual
en aquests dies s’està negociant a Madrid, serem
els primers a crear, d’acord la normativa publicada
l’1 de juliol, un pla de pensions complementari a la
pensió pública, són al meu entendre millores socials
que hem de fer arribar als joves. La construcció és
futur!
Li vull facilitar unes dades la població ocupada
menor de 30 anys en el sector: ha passat del 25,2%
l’any 2008 al 9,1% el 2021. La població ocupada major de 55 anys s’ha elevat del 9,4% al 19,1% i la de
més de 60 anys ha augmentat del 3,6% al 7,6% l’any
2021. A més, és un sector on tenim un nombre de
vacants molt importants sense cobrir, un augment
que aquest últim any s’ha elevat al 67,3% respecte
a l’any 2020.
Quines són les principals necessitats i reclamacions de les empreses del sector a Catalunya?
Com he dit abans un dels problemes que amenacen la recuperació econòmica del sector es restablir
l’equilibri econòmic dels contractes d’obra amb les
administracions. Per posar un exemple: com pot licitar un empresari una obra que començarà potser
d’aquí a sis mesos si no sap quan acabarà l’augment
descontrolat dels preus? Com es pot fer un pressupost? Com es pot licitar sense acumular pèrdues en
l’obra executada?
Recentment, la Cambra de Contractistes de Catalunya m’informava que l’any passat havien quedat
desertes 221 obres publicades a Catalunya per un
valor superior als 66 milions d’euros i aquest any 54
obres publicades per un valor superior als 15 milions
d’euros. L’administració ha de licitar amb els preus
actualitzats, per altra part, la revisió dels preus ha
de ser un tema automàtic en qualsevol contractació,
després de la publicació dels índexs oficials de preus
de les matèries primeres ha de donar lloc a la revisió
de forma automàtica. La mà d’obra qualificada és un
element totalment necessari per portar a terme la
recuperació econòmica.
Consideren que els Fons Next Generation són
una oportunitat?
Els Fons Next Generation són una oportunitat molt
important per la recuperació econòmica, el que passa és que les convocatòries surten tard i crec que
no es fa la suficient divulgació perquè els ciutadans
puguin beneficiar-se d’aquestes ajudes europees.
Seria una llàstima que no utilitzéssim tots els recursos que Europa ens ha facilitat.
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Formació

Nou informe d’estadístiques del
sector elaborat per L’Observatori
Industrial de la Construcció
Destaquen un augment del 3,1 % en el nombre d’afiliats/des i un augment del 2,1% de
les empreses del sector, respecte al mateix període de 2021
del total d’empreses de Catalunya. Per
províncies, Barcelona és la que concentra
el nombre més gran d’empreses del sector
(amb 16.102), seguida de Girona (3.560),
Tarragona (2.767) i Lleida (1.748).
Respecte al nivell de contractació,
les empreses del sector van realitzar un
total de 81.118 contractes de treball fins
a juliol a Catalunya, la qual cosa significa que el volum de contractació va créixer un 7,5% en comparació amb el 2021.
Segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), entre les ocupacions
amb un nombre més gran de contractes
el 2022, encapçala el rànquing l’ofici
de Peó de la construcció d’edificis, amb
20.669 contractes (un 25,5 % sobre el total), seguit de l’ofici de paleta (13.424) i
altres treballadores/treballadors de les
obres estructurals de construcció no
classificats sota altres epígrafs (5.103).

La licitació, hipoteques i visats
L’Observatori Industrial de la Construcció va publicar al mes de setembre, un
nou Butlletí d’estadístiques del sector
de la construcció a Catalunya, amb les
xifres del sector, on destaquen un augment del 3,1 % en el nombre d’afiliats/
des i un augment del 2,1% de les empreses del sector, respecte al mateix període de 2021.
L’Observatori Industrial de la Construcció va publicar el Butlletí del mes de
setembre amb estadístiques del sector a
Catalunya, on es reflecteixen els principals indicadors sectorials i les variacions
interanuals.

El nombre mitjà d’afiliats/afiliades a
la Seguretat Social en construcció durant el mes d’agost va assolir els 218.266
treballadores/treballadors (148.479 en
Règim General i 69.787 Autònoms),
fet que suposa un increment del 3,1 %
respecte a l’any anterior, 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, a l’agost van augmentar un 2,1 %
respecte al 2021 (arribant a les 23.827).
Les xifres en reforcen el paper impulsor
de l’economia, ja que suposen el 10,2%

El nombre mitjà d’afiliats/afiliades a la Seguretat
Social en construcció durant el mes d’agost va
assolir els 218.266 treballadores/treballadors
(148.479 en Règim General i 69.787 Autònoms),
fet que suposa un increment del 3,1 % respecte
a l’any anterior, segons dades recollides del
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

Analitzant les dades corresponents
al volum de licitació d’Obra pública,
aquesta va pujar fins al mes de juny a
2.607 milions d’euros, un 43,7 % més
que en el mateix període de l’any 2021.
Segons es recull de Seopan, per
tipus de Administració, la local, amb
1.357 milions d’euros, és la que més volum de licitació va registrar, (55,2 % respecte al 2021). Per tipologia, l’Obra civil
(1.768 milions) va augmentar un 62,7 %
més que el 2021. Per províncies, Barcelona és la que encapçala la llista amb
més volum de licitació, 2.180 milions
d’euros. Catalunya representa un 19,4
% del volum licitat a nivell nacional.
Pel que fa al nombre acumulat d’hipoteques sobre Habitatges fins a juny de
2022, a Catalunya va pujar a 40.853, un
19,2% més que l’any anterior. Pel que
fa a hipoteques sobre Finques, la dada
acumulada suposa un total de 51.234, un
18,7% més que el 2021.
Finalment, els visats autoritzats
d’Obra nova per a ús residencial acumulats fins al mes de maig van assolir
les 6.924 unitats a Catalunya, un 37,1%
més que el 2021. Si tenim en compte els
visats d’Ampliació (227), de Reforma
(2.042), la xifra total de visats arriba als
9.193 (+3,5 % respecte al mateix període
de l’any anterior).
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Actualitat Gremi

Continuen els actes dels 400 anys
amb l’exposició al Museu de Reus i
un llibre amb la història de l’entitat
La mostra es podrà veure a la Sala Quatre fins al dia 11 de novembre
de 17.30 a 20.30 h de dimarts a dissabte
Després del parèntesi de l’estiu, continuen els actes de celebració dels 400 anys
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp que s’està celebrant durant el 2022
amb l’exposició Pedra a pedra. El sector
de la construcció a Reus i el Baix Camp,
que es podrà veure a la Sala Quatre del
Museu de Reus de la Plaça de la Llibertat. Es tracta d’una exposició divulgativa
a partir del comissariat de Joan Navais
i la producció de l’empresa reusenca
Ovni. L’exposició s’inaugura el divendres 7 d’octubre a les 19.30h. La mostra
es podrà veure de dimarts a dissabte fins
al 11 de novembre amb horari de tarda,
de 17.30 h a 20.30 h.

Presentació del llibre

D’altra banda, el dilluns 17 d’octubre a
les 19.30 h a la Sala d’Actes del Centre
de Lectura de Reus tindrà lloc la presentació del nou volum de la col·lecció de
les Edicions del Centre dedicat als 400
anys del Gremi. Es tracta de la història
recent dels últims 40 anys de l’entitat
que ha escrit l’historiador reusenc Joan
Navais a partir de material de la pròpia
entitat i les converses que ha mantingut amb els protagonistes. Aquest llibre
es completa amb l’edició en facsímil
del llibre que fa més de 25 anys va escriure Ezequiel Gort i que portava per
títol El Gremi d’antics mestres de cases
de Reus, que es troba totalment esgotat.
A més, en aquest nou volum es completa amb 16 pàgines amb imatges de les
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últimes dècades d’activitat del Gremi
de la Construcció. L’acte de presentació
comptarà amb la presència de l’autor
del volum, Joan Navais; el president del
Gremi, Anton Sentís; el president del
Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez, i
també l’arxiver Ezequiel Gort.
Els actes dels 400 anys finalitzaran
posteriorment amb la presentació d’un
vídeo-documental el 17 de novembre a

les 19.30h al Saló dels Distingit de l’Institut Pere Mata i per últim amb el concert
solidaari a favor de la Càtedra de Dolor
Infantil de la URV-Fundació Grünenthal
amb el grup Aupa Strings Quartet que
tindrà lloc el diumenge 4 de desembre al
Teatre Bartrina, la recaptació integra del
qual anirà a aquesta entitat. Les entrades
pel concert ja es poden adquirir al web
www.teatrebartrina.cat.
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Ocupació

L’atur puja a finals d’estiu però es
manté en els nivells més baixos en
aquest mes des del 2008
L’ocupació també baixa, amb 57.768 treballadors menys donats d’alta
a la Seguretat Social

L’atur a Catalunya continua pujant i l’agost
es va tancar amb 9.554 desocupats més que
al juliol, un 2,8% més. Així, el nombre total
d’aturats és de 350.945, segons les dades
del Ministeri de Treball i Economia Social,
i segueix la dinàmica de pujada que va iniciar al juliol. Ara bé, en comparació amb
l’agost de l’any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 40.183 persones, un
descens del 10,3%. De fet, la xifra d’aturats de l’agost se situa en els nivells més
baixos en aquest mes des del 2008 i, per
tant, es tracta d’una xifra històricament
baixa. Pel que fa a ocupació, a Catalunya
les afiliacions de treballadors han baixat
en 57.768 persones (-1,58%) respecte del
juliol, segons les dades del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.
En el conjunt de l’Estat, l’atur ha pujat a l’agost en 40.428 persones, el que
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suposa un 1,40% més que al juliol, fins
als 2.924.240 desocupats. Així, tot i la
tendència a l’alça –que va iniciar-se al
juliol després de pràcticament més d’un
any de baixada-, el nombre d’aturats s’ha
mantingut per sota del llindar dels tres
milions de desocupats. En comparació
amb l’agost de l’any passat, a l’Estat
hi ha 409.675 persones menys a l’atur
(-12,3%). Igual que a Catalunya, la xifra
absoluta de persones sense feina en un
mes d’agost s’ha situat als nivells del
2008.

L’atur puja a tot Catalunya

L’atur ha pujat a totes les demarcacions
catalanes, amb Girona al capdavant de
l’augment en percentatge (+3,83%). A
Lleida s’han registrat un 3,61% d’aturats
més, a Tarragona un 3,04% i a Barcelona

En comparació amb
l’agost de l’any passat,
el nombre de desocupats
ha caigut en 40.183
persones, un descens del
10,3%. De fet, la xifra
d’aturats de l’agost se
situa en els nivells més
baixos en aquest mes
des del 2008 i, per tant,
es tracta d’una xifra
històricament baixa
un 2,57%. En tots els casos l’increment
de desocupats l’ha impulsat els serveis
i la indústria.

El sector serveis impulsa la
pujada de l’atur

La pujada de l’atur català s’ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat
9.176 persones més, és a dir, concentra
un 96% dels nous desocupats. L’atur també ha pujat en la indústria (+874 persones) i la construcció (+738 persones). En
canvi, ha baixat a l’agricultura, amb 341
aturats menys que al juliol.

Formació
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Actualitat territori

Creix l’economia al Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre
en el segon trimestre del 2022
La inflació i els impactes de l’economia internacional alentiran la recuperació fins
a final de l’any que ve

Les dades econòmiques del segon
trimestre d’enguany són positives
al Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre. L’atur s’ha reduït, l’ocupació,
l’afiliació a la Seguretat Social i la contracció han crescut i les exportacions
han incrementat notablement. Són les
dades de l’Informe de Conjuntura Econòmica que ha presentat la Càtedra per
al Foment de la Innovació Empresarial
de la URV a les Cambres de Comerç de
la demarcació. En l’exposició també
s’ha reconegut que la inflació (de l’11%
al territori) i el context econòmic internacional alentirà el creixement i frenarà inversions i consum. Els autors de
l’Informe apunten que no es recuperarà
el nivell de producció del 2019 fins a
final de l’any que ve.
Els redactors de l’informe han apuntat que l’activitat econòmica al territori
no assolirà els nivells prepandèmia fins
a final del 2023 en part, per les principals “inelasticitats” de la zona: el mer12 La Façana

cat de treball, l’estacionalitat turística i
la dependència dels serveis a la demanda externa així com l’excessiva especialització productiva. Segons Margalef,
aquestes “inelasticitats” suposen “un
problema greu” al territori tenint en
compte la pèrdua de poder adquisitiu
que a la zona ha estat del 15%, des del
2020.

Creixement inferior a
la mitjana

A Tarragona i l’Ebre, l’ocupació ha
crescut inferior que al conjunt català
i estatal però ha augmentat un 1,31%.
L’ocupació ha crescut en tots els sectors
excepte els serveis, “una dada significativa” perquè el sector representa el 70%
de l’ocupació a la demarcació. A més a
més, l’atur s’ha reduït un 23% al Camp
de Tarragona i un 21,54% a l’Ebre però
també hi ha fet lleugerament menys que
a Catalunya i Espanya. La taxa d’atur als
dos territoris es va situar al segon tri-

mestre d’enguany en 10,63 punts (una
variació interanual de 8.500 persones
menys sense feina).
En el primer semestre, a Tarragona
i l’Ebre es van formalitzar 152.716 contractes i el nombre de temporals i indefinits s’ha equiparat -amb una reducció
del 26,21% dels contractes temporals
des del 2021-. Tot i aquest augment, encara no s’han recuperat els “ritmes” del
2019 mentre que el nombre d’afiliacions
a la Seguretat Social sí que es troba per
sobre dels nivells prepandèmia. A les
comarques de Tarragona ha crescut un
8,96% interanual i a les Terres de l’Ebre
un 7,68%.
Finalment, també preocupa el palanquejament negatiu que suposa que els
crèdits s’hagin reduït un 5,59% respecte
fa un any mentre que els dipòsits augmenten un 1,72%. A més, el crèdit s’ha
destinat sobretot al consum i no tant a
la inversió, sobretot a la compra d’habitatges de segona mà.

Actualitat territori
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Hipoteques

El nombre d’hipoteques
es disparen un 85% a les
comarques de Tarragona
Catalunya és la comunitat on més van créixer
el nombre d’hipoteques sobre habitatges

Catalunya va encapçalar el creixement
en el nombre d’hipoteques formalitzades sobre habitatges al mes de juliol, amb
7.102 operacions, xifra que representa un
increment del 21% en relació amb el mateix mes de l’any passat, segons les dades
provisionals de l’Estadística d’Hipoteques
de l’Institut Nacional d’Estadística. Per demarcacions, destaca l’increment del 85,7%
de les hipoteques formalitzades a les comarques de Tarragona al juliol en comparació amb el mateix mes de l’any passat,
fins a les 1.090, segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística.
A les comarques de Girona també es
va registrar un increment, del 31% anual, fins a les 782 hipoteques constituïdes,
mentre que a les de Lleida, l’augment va
ser del 17,9%, fins a les 237. Per últim, a
la demarcació de Barcelona van pujar un

Catalunya va ser també
el territori de l’Estat
on es van constituir
més hipoteques en
xifres absolutes,
seguida d’Andalusia i la
Comunitat de Madrid,
amb 6.946 i 5.558,
respectivament
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11,3% en relació al juliol del 2021, fins a
les 4.993.
Si es compara amb el mes anterior,
l’augment en el global de Catalunya va ser
del 2,9%. D’altra banda, es tracta de la xifra
més alta en un mes de juliol des del 2010,
quan aleshores es van registrar 9.547. Al
conjunt de l’Estat, el creixement anual es
va situar en el 2,3%, fins a les 35.918, mentre que si es compara amb el mes anterior,
es va produir un retrocés del 16%.

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

Capital prestat

A Catalunya, el capital prestat per formalitzar una hipoteca al juliol va ascendir
fins als 1.186,9 milions d’euros, un 23,9%
més que el mateix mes de l’any passat,
mentre que si es compara amb el juny va
pujar un 4,7%. Amb tot, l’import mitjà per
hipoteca va ser de 167.122 euros, un 2,4%
més anual.
Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’import mitjà d’hipoteques sobre habitatges
es va situar en els 146.445 euros, xifra
que suposa un increment anual del 8,1%,
mentre que el capital total prestat va ser
de 5.260 milions d’euros, un 10,6% més.
En les hipoteques constituïdes sobre
habitatges, el tipus d’interès va ser del
2,5% i el termini va ser de 25 anys. El
24,6% de les hipoteques sobre habitatges
es va constituir a tipus variable i el 75,4%
a tipus fix, segons l’INE. El tipus d’interès
mig a l’inici va ser del 2,03% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable
i del 2,68% per a les de tipus fix.
Catalunya va ser també el territori de
l’Estat on es van constituir més hipoteques en xifres absolutes, seguida d’Andalusia i la Comunitat de Madrid, amb 6.946
i 5.558, respectivament.

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
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Patrimoni

Diverses imatges recents de la construcció de les torres dels Evangelistes Marc i Lluc. Fotos: Sagrada Família

La Sagrada Família culminarà
a finals d’any les torres dels
Evangelistes Marc i Lluc
Com a part del conjunt de torres centrals, les quatre torres dels Evangelistes
envoltaran la torre de Jesús i faran 135 metres d’alçària, sent així les terceres més
altes del temple
La Sagrada Família d’Antoni Gaudí es
troba en la recta final de la seva construcció, centrada ara en l’aixecament de
les sis torres centrals. Per aquest motiu,
ha presentat recentment les escultures
del Lleó i del Bou que coronaran la torre
de Marc i Lluc respectivament, previstes
per finalitzar a finals del mes de desembre d’enguany.
El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier
Martínez, va fer un balanç de la situació
actual de la Basílica i de les perspectives
de futur. En aquest sentit, va assegurar
que «la recuperació després de la pandèmia ha estat progressiva i la previsió del
Temple és finalitzar l’any amb 3,4 milions de visitants». A més a més va afegir
que «a finals d’any s’espera haver ingressat 87 milions d’euros» i que «la previsió
pel 2023 és ingressar 102 milions, el mateix que el 2019».

Finalització de les torres dels
Evangelistes Marc i Lluc

La Junta Constructora també va anunciar la finalització de les torres dels Evan16 La Façana

Per identificar quin evangelista representa cada
torre, tal com va explicar Jordi Faulí, arquitecte
director, les torres s’acaben amb la figura corresponent del tetramorf, amb el llibre i les ales;
figures que la iconografia cristiana, l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per representar els evangelistes
gelistes Marc i Lluc, prevista per finals
d’aquest any.
Com a part del conjunt de torres centrals, les quatre torres dels Evangelistes
envoltaran la torre de Jesús i faran 135
metres d’alçària una vegada finalitzades, sent així les terceres més altes del
temple. Per identificar quin evangelista
representa cada torre, tal com va explicar
Jordi Faulí, arquitecte director, les torres
s’acaben amb la figura corresponent del

tetramorf, amb el llibre i les ales; figures
que la iconografia cristiana, l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per
representar els evangelistes.
Les torres dels Evangelistes es divideixen en tres parts: la base, que neix
sobre les voltes a 45m i arriba fins els
74m; el cos principal, fins als 112m i els
terminals, que fan 22,5m. Cada terminal,
alhora, està dividit entre tres parts més:
el fust, fet per escuts hexagonals amb les

lloances Amen i Al·leluia; més amunt un
icosaedre que conté els focus que il·luminaran la Creu; i, ja al cimal de la torre, la
figura corresponent del tetramorf. El sistema constructiu segueix sent el de pedra
tesada utilitzat a les torres centrals, però
sense l’estructura de formigó armat a les
cantonades.
Les quatre estaran culminades per
les quatre figures del tetramorf, obra
de l’escultor Xavier Medina Campeny,
amb les quals la iconografia cristiana ha
representat als narradors de la vida de
Jesús tradicionalment: un home o àngel
en el cas de Mateu, un lleó en el de Marc,
un bou en el de Lluc i una àliga en el de
Joan.
En aquest sentit, enguany es coronarà la torre de l’Evangelista Marc
amb l’escultura d’un lleó, símbol de
força, coratge i reialesa. En el cas de
la torre de l’Evangelista Lluc, aquesta
es coronarà també a finals d’any amb
l’escultura d’un bou, un animal de càr-

rega tranquil i humil. Els tetramorfs
comptaran amb les ales superiors que
culminaran la cota de 135 metres i es
podran distingir visiblement des de la
llunyania. Les ales són fetes amb la
darrera geometria reglada que usava
Gaudí, un gran hiperboloide de secció
el·líptica. Les escultures també aniran acompanyades d’un llibre amb les
abreviacions corresponents de cada
evangelista.

Jornades de Portes Obertes
2022

Els dies 23, 24 i 25 de setembre la Basílica va celebrar les seves jornades anuals
de Portes Obertes. A través d’un sorteig
obert a tota la ciutadania es vaan repartir
entrades a les 15.000 persones guanyadores, que podran visitar el temple gratuïtament i veure en persona les escultures
dels tetramorf de Marc i Lluc, que es van
exposar al pati de materials fins el 25 de
setembre.

Torre de Jesús:
objectiu 2026
Des de la Junta Constructora de la
Sagrada Família es treballa amb la
voluntat de finalitzar la Torre de Jesucrist l’any 2026. Tal com va assegurar l’arquitecte director, Jordi
Faulí, «s’està preparant el projecte
d’execució del terminal de la torre de
Jesucrist i de la Creu, amb la il·lusió
que es pugui coronar la Creu per a
l’aniversari de la mort d’Antoni Gaudí i per a Barcelona Capital Mundial
de l’Arquitectura (UIA-Unesco)».
La Torre de Jesús serà la torre central del Temple i la més alta: arribarà
als 172,50 metres. Aquesta estarà coronada per una creu de quatre braços
que farà 17 metres d’alçària i els seus
braços faran 13,50 metres d’amplada.
La Façana 17

Trajectòria
Compromís
Professionalitat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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Actualitat Reus

L’Ajuntament de Reus licita
les obres de construcció
del nou Centre Cívic Gregal
El contracte surt amb un pressupost de 2.540.600,27 euros, i un termini d’execució
de 14 mesos

Imatge virtual del futur Centre Cívic Gregal de Reus.

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest divendres, 23 de setembre al perfil del contractant la licitació del contracte per ae
la reforma de la nau magatzem de vins del Palau Boule, al barri
de Niloga, per a la construcció del nou Centre Cívic Gregal. El
contracte surt amb un pressupost de 2.540.600,27 euros, i un
termini d’execució de 14 mesos.
Els treballs han de permetre construir un nou espai de referència per a la zona i per al conjunt de la ciutat, que permeti potenciar els vincles entre la ciutadania, ubicar serveis municipals
i de les entitats, i ampliar l’oferta de cursos i tallers tradicional
dels equipaments cívics.
A més del pla d’usos del futur centre cívic, el projecte té com
a elements destacats la conservació de l’edifici catalogat al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Natural de
Reus, així l’adequació urbanística de l’entorn.
L’ampliació de la xarxa de centres cívics, prevista al Pla d’Acció Municipal 2019-2023 es concreta amb aquest projecte, que
és també resultat de les aportacions de la ciutadania recollides
durant el procés participatiu impulsat per la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals per al disseny del nou
equipament.
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Remodelació viària

El projecte inclou una remodelació urbanística a l’entorn del
carrer Castellvell, que consistirà en l’ampliació de voreres, reducció de l’espai viari amb un sol carril de circulació lenta i
l’execució a la cruïlla amb el carrer d’Antoni Gaudí d’una zona
elevada de pas prioritari de vianants.

Accessos

A partir de l’obertura de la cantonada dels carrers Antoni
Gaudi i del Castellvell, desmuntant la tanca metàl·lica existent, es crearà una petita plaça que genera l’accés principal
al centre cívic i un nou accés al col·legi. Aquest nou espai es
remarca amb una pèrgola urbana, que completarà la façana
de la nau i emmarcarà aquest punt de confluència dels dos
accessos.
Es preveu un accés secundari des del carrer Castellvell per
possibilitar l’ús independent d’una part de l’edifici per entitats
del barri. També es genera un accés secundari a la de sala polivalent i un tercer a la zona de bar. La configuració del centre
cívic permet el funcionament diferenciat segons els usos que
en cada moment estiguin actius.

Actualitat Gremi

El Gremi recull una de les Mencions
d’Honor dels Guardons de la Ciutat
L’acte, celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus, va servir per donar el tret
de sortida a les Festes de la Misericòrdia
L’acte de lliurament dels Guardons de la
Ciutat va servir el passat 21 de setembre per donar el tret d’inici oficial de les
Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia
2022. El Saló de Plens de l’Ajuntament es
va omplir de gom a gom per acompanyar
les diferents persones que van rebre enguany els diferents reconeixements.
Després d’una benvinguda a càrrec
de l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer,
es van donar les Mencions Honorífiques.
La primera va ser per l’Associació
Salut Mental Doctor Tosquelles, entitat
sense ànim de lucre i que atén persones
amb problemes de salut mental i les seves famílies. La Germandat de Sant Josep
Obrer va rebtre la segona en reconeixement a la seva trajectòria i continuada
activitat social, en especial per la seva
participació als actes de la Setmana Santa reusenca i la tercera Menció Honorífica Municipal va estat, a títol pòstum, per
Mossèn Creu Sainz.

La Menció Honorífica
pel Gremi

El Gremi de la Construcció del Baix Camp
va rebre la quarta Menció Honorífica Municipal en reconeixement a la seva trajectòria i a la tasca de tots els professionals
que al llarg dels anys han fet possible que
el gremi segueixi endavant i, de manera

El Gremi de la Construcció del Baix Camp
va rebre la quarta
Menció Honorífica
Municipal en reconeixement a la seva
trajectòria i a la tasca
de tots els professionals que al llarg dels
anys han fet possible
que el gremi segueixi
endavant

Foto de família al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus el passat 21 de setembre.

especial, en acomplir-se enguany el 400
aniversari de la seva fundació. Va recollir
la Menció el president de l’entitat Anton
Sentís, que va estar acompanyat per bona
part de la Junta Directiva de l’entitat i
també representants d’anteriors juntes.
La cinquena Menció Honorífica Municipal va ser pel Ball de Cercolets de
Reus, l’Associació de Dones Camí de Valls
va rebre la sisena Menció i l’Aula de Sons
va rebre la setena i darrera.
La gala de lliurament dels Guardons
de la Ciutat va continuar amb la conces-

sió de la Medalla de la Ciutat al Centre
de Lectura de Reus, institució cultural de
referència a la ciutat, fundada l’any 1859
per tal d’instruir les classes populars. La
segona Medalla de la Ciutat s’ha atorgat
a Oriol Tarragó Pàmies, nascut a Reus,
dissenyador de so i professor de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya.
El lliurament dels Guardons de la
Ciutat va finalitzar amb la concessió del
títol de Fill Il·lustre de Reus a Joaquim
Mallafrè Gavaldà.

El discurs d’agraïment
d’Anton Sentís
Primer de tot vull donar les gràcies
a l’Ajuntament de Reus per aquesta
Menció Honorífica que ens acaba
d’atorgar. Us les dono en nom de la
junta actual i de totes les que ens
han precedit al llarg de la història.
Llarga història, ja que enguany celebrem els 400 anys del nostre Gremi,
i això vol dir que al 1622, quan Reus
en prou feines passava del miler de
cases, l’antic “Gremi dels Mestres
de Cases de Reus” ja tenia activitat,
així es desprèn d’un llibre d’actes
d’aquell any que es conserva al museu, i que ens ha servit de referència
per a poder celebrar enguany el 400
aniversari.

Podem dir, doncs, que tots els artesans i professionals que han format
part del Gremi al llarg de tots aquests
anys son els que han construït pràcticament el Reus que avui coneixem. Valgui
aquesta Menció Honorífica per a retre
homenatge a tots aquests homes i dones, des del 1622 fins a avui, que per la
seva dedicació al Gremi sense treva, han
aconseguit que la nostre sigui una de les
entitats gremials mes antigues de Catalunya. És un honor per mi, doncs, rebre
avui aquesta distinció, tot i que el veritable mèrit és de tots els companys que
m’han precedit.
Anton Sentís
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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

24 La Façana

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

Pressupostos personalitzats per flotes de vehicles, assegurances
de salut, subsidi, edificis acabats...
Avinguda Ramon i Cajal, 76 local 3
43005 Tarragona
Telf. 977 25 26 41
Fax 977 25 26 66
info@uncorredoria.eu
www.uncorredoria.eu
U&ENE Associats Corredoria, S.L. · Correduría de Seguros · Nº Reg. DGS FP J3390 Concertada póliza
de Responsabilidad Civil según artículo 27.1 e) y capacidad financiera según Art. 27.1 f ) Ley 26/2006 de
17 de julio, de mediación de seguros y Reaseguros.
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SERRALLERIA DE FERRO
SERRALLERIA INOX
AUTOMATISME
MANTENIMENTS
Pol. Ind. La Drecera
C/ Energia, 4B · La Selva del Camp
Tel. 977 84 59 05
kpcm@kpcm.es
www.kpcm.es
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Ciment

El consum de ciment cau un 1,5% a
l’agost per la manca d’obra pública
i la incertesa
Les exportacions es van enfilar un 64,2%, fins a les 208.636 tones

El consum de ciment a Catalunya va caure un 1,5% a l’agost
i es va situar en les 160.000 tones, una xifra menor que la
de l’any passat i que la situa a nivell de l’agost del 2020,
en plena pandèmia, segons ha informat aquest dimecres
la patronal Ciment Català. Entre les causes, segons apunta
l’entitat, hi ha una paràlisi d’obra pública i l’actual context d’incertesa de cara al futur i l’evolució dels costos.
D’aquesta manera, Ciment Català lamenta que aquestes
xifres demostren que “no s’assolirà l’esperada recuperació
un cop superat la pandèmia”. Pel que fa la producció de
ciment, ha retrocedir un 9%, fins a les 241.162 tones. En
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canvi, les exportacions van augmentar un 64,2% anual, fins
a les 208.636 tones.
En aquest sentit, la patronal lamenta que la caiguda del
mercat intern no queda compensada per les vendes als mercats exteriors. Tot i aquest increment a l’agost, en el període
acumulat van retrocedir un 10,9%.
Per la patronal, aquesta situació no només perjudica el sector del ciment sinó “al conjunt de la nostra societat” ja que,
apunta, “no estan construint les infraestructures energètiques,
ambientals, socials i logístiques que han de fer progressa el país
i evitar la seva decadència”

Cultura i festivals

L’Accents torna amb 26 concerts
a Reus i la resta de la comarca
La novena edició del Festival oferirà les darreres produccions al país d’alguns dels
principals grups de folk, pop i rock
El Festival Accents, impulsat per Empenta Cultural, oferirà en
la seva novena edició un recorregut per alguns dels noms més
actuals de la música d’autor dels Països Catalans, entenent el
concepte de música d’autor en el sentit ampli, ja que s’hi trobaran artistes que es podrien englobar dins el món dels cantautors
i d’altres que se situen dins els paràmetres del pop, el rock o el
folk i el flamenc, que torna per tercera anys consecutiu amb un
cicle monogràfic Som flamencs. En aquesta edició hi haurà les
actuacions de 26 formacions amb noms tan importants com
Sopa de Cabra, Els Pets, Joan Dausà, Mishima o La Habitación
Roja, al costat de propostes més novedoses com són Maria Jaume, Algo, Mireia Vives i Borja Penalba, Alba Morena, Ana Brenes
i el grup local Koeman. La programació completa, amb tots els
detalls i els enllaços per la venda d’entrades es pot trobar a la
web www.festivalaccents.cat.

Els grups i les dates

Els grups que passaran per l’Accents 2022 arriben al festival,
en molts casos, per oferir l’estrena del disc a les comarques de
Tarragona o per realitzar una actuació singular. En aquesta ocasió tindrem l’únic concert al Camp de Tarragona de Joan Dausà presentant el seu últim disc al Teatre Fortuny (dissabte 10
de desembre) o la penúltima actuació de Sopa de Cabra de la
gira commemorativa dels 30 anys del disc ‘Ben endins, també al
Teatre Fortuny (diumenge 20 de novembre). Per la seva part, el
Teatre Bartrina acollirà les actuacions del grup valencià La Habitación Roja. La formació de l’Eliana repassarà els 25 anys de la
seva trajectòria en un concert amb la banda al complet el dissabte
26 de novembre. Al mateix Bartrina, Maria Jaume debutarà a Reus
amb el seu nou disc Voltes i voltes (diumenge 27 de novembre)
i Mishima (dissabte 29 d’octubre) també torna a la capital del
Baix Camp per oferir un concert dins la gira del seu darrer disc.
Per últim, el Castell del Cambrer de Reus, situat a la plaça
del Castell, s’estrena com a nou escenari de l’Accents amb un
artista internacional de culte, l’australià Hugo Race (5 de novembre). Aquest músic, productor i escriptor que ara mateix
resideix a Itàlia va acompanyar Nick Cave en els primers discos
d’aquest cantant.

En aquesta edició hi haurà les
actuacions de 26 formacions amb
noms tan importants com Sopa
de Cabra, Els Pets, Joan Dausà,
Mishima o La Habitación Roja, al
costat de propostes més novedoses
com són Maria Jaume, Algo, Mireia
Vives i Borja Penalba, Alba Morena,
Ana Brenes i el grup local Koeman
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