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EL GREMI PRESENTA
EL LLIBRE ‘PEDRA A PEDRA’
SOBRE ELS 400 ANYS DE L’ENTITAT
La presentació del llibre de Joan Navais, que recull també en facsímil l’obra prèvia
d’Ezequiel Gort sobre els antics Mestres de Cases, es va fer al Centre de Lectura
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Una dècada després del
seu anunci, el projecte del
Hard Rock segueix aturat
L’avellana es reivindica a 30
través de la seva festa que
aplega al sector

Informes i
declaracions
contradictòries
Ja ha fet 10 anys que es va començar a parlar del llavors anomenat
projecte del Barcelona World als terrenys pròxims a Port Aventura, a Vila-seca i Salou. Ara, rebatejat com a Hard Rock, el projecte
continua tramitant-se administrativament i replantejant la seva
viabilitat entre reformulacions, informes desfavorables de la Generalitat i declaracions, al mateix temps, del mateix Govern del
president Aragonès que tot tirarà endavant, davant la incredulitat
i la confiança dels alcaldes directament implicats, el de Vila-seca
i el de Salou.
La darrera notícia ens confirma que el projecte de Hard Rock ha
topat amb nous obstacles. En concret, el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha emès un informe preceptiu desfavorable
que impedeix que continuï la tramitació. El document indica que
no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits.
Aquest document, subratlla la “manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica”.
Tot i aquest nou impediment, el Govern ha refermat en la roda
de premsa posterior al consell executiu, que “el projecte tirarà
endavant i ho farà reunint i respectant totes les condicions necessàries”, en referència als “criteris ambientals i de seguretat”. Per
això, són ben lògiques les declaracions de l’alcalde salouenc Pere
Granados, que ha lamentat que “amb més coordinació entre Territori i Acció Climàtica” la dilació en la tramitació “es podria haver
evitat”. El batlle ha acusat del Govern de falta de “coordinació”
entre els Departaments i ha assenyalat que si Acció Climàtica i Territori haguessin debatut els plantejaments internament l’informe
publicat no caldria haver-lo fet.
Sens dubte, ja comença a ser hora que la Generalitat acabi els
tràmits, els informes i tota la paperassa administrativa per desencallar aquest projecte d’una vegada per totes.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Actualitat Gremi

El president del Gremi, Antoni Sentís, diu
sobre el llibre que “la idea, i crec que el
Joan Navais ho ha fet de forma excel·lent,
és donar una pinzellada amena a les
quasi quatre últimes dècades de l’entitat
i, d’aquesta manera, poder conèixer fets,
curiositats i sobretot les persones que han
portat les regnes del Gremi durant aquests
darrers anys”

D’esquerra a dreta, el president del Centre
de Lectura, Lluís Miquel Pérez; l’autor
del llibre Joan Navais; el president del
Gremi, Anton Sentís i l’historiador i arxiver
Ezequiel Gort.

El Gremi presenta el llibre
‘Pedra a pedra’ sobre
els 400 anys de l’entitat
La presentació del llibre, que recull també en facsímil l’obra prèvia d’Ezequiel
Gort sobre els antics Mestres de Cases, va tenir lloc al Centre de Lectura
Paral·lelament, encara es pot visitar a la Sala Quatre del Museu de Reus,
l’exposició sobre els 400 anys de l’entitat que ha comissariat Joan Navais
Recta final pels actes de celebració dels 400 anys
del Gremi de la Construcció del Baix Camp que
s’estan fent durant aquest 2022. Aquest mes d’octubre ha tingut lloc la presentació del llibre Pedra
a pedra, 400 anys del Gremi de la Construcció del
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Baix Camp, de Joan Navais Icart, un volum publicat
a Edicions del Centre de Lectura de Reus i que recull
també en format facsímil l’estudi previ totalment
esgotat d’Ezequiel Gort sobre l’antic llibre dels mestres de cases de Reus i també una selecció d’imatges

de les últimes dècades. El llibre el rebran de franc
tots els agremiats i també es pot comprar a les llibreries Gaudí i Galatea de Reus al preu de 24 euros.
En el pròleg del llibre, l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer, diu que aquest és una “memòria de la pedra, de les construccions i dels edificis que componen el paisatge urbà de la ciutat, i memòria també
dels homes i les dones que els han impulsat, que
des de la fidelitat i l’estimació a l’ofici han fet una
aportació destacada al desenvolupament col·lectiu,
sempre amatent a les novetats i les millores que
des de la quotidianitat ens han anat fent la vida
més fàcil”. Per la seva part, el president Antoni
Sentís parla de la importància de l’entitat i que ha
valgut la pena l’esforç del llibre: “Potser algú pot
creure que són pocs anys per a fer un nou llibre de
la història del Gremi, però us asseguro que, amb el
material que hi ha al Gremi (actes, fotos, butlletins i revistes) i la memòria dels antics membres
de juntes, en podríem fer uns quants, de volums. La
nostra idea i la de l’autor no va ser explicar els fets
correlativament en el temps i fer un llibre farragós

de lectura feixuga. La idea, i crec que el Joan Navais
ho ha fet de forma excel·lent, és donar una pinzellada amena a les quasi quatre últimes dècades de
l’entitat i, d’aquesta manera, poder conèixer fets,
curiositats i sobretot les persones que han portat
les regnes del Gremi durant aquests darrers anys,
que engloba pràcticament tota l’etapa democràtica,
des del moment en què es va deixar enrere el sindicat vertical i es va retornar al sistema de gremis
patronals i sindicats obrers”. Sentís ha aprofitat la
publicació del llibre per agrair la feina fet a totes
les persones que han format part del Gremi: “Amb
aquest nou volum vull remarcar i agrair la feina
feta per les di ferents juntes, amb els seus presidents, secretaris, tresorers i vocals, que han portat
la direcció del Gremi durant aquests gairebé quaranta anys aconseguint superar tots els entrebancs
que els ha deparat la història i deixant el Gremi en
la bona posició que avui ocupa, de referència per a
altres gremis”.
L’acte de presentació del llibre, que té 240 pàgines i que és el volum 153 de la col·lecció del CenLa Façana 5

L’exposició, que es pot visitar fins al 11 de
novembre, recull de forma amena i didàctica
una selecció d’objectes, panells informatius,
materials de la construcció, imatges propietat
de col·leccions privades de membres del
Gremi, del fons del Museu de Reus i també
del Centre de la Imatge de Mas Iglesias
A dalt, diverses imatges de
la presentació del llibre al
Centre de Lectura. A baix,
inauguració de l’exposició
al Museu de Reus

tre de Lectura, va comptar amb la participació del
president del Centre de Lectura, Lluís Miquel Pérez;
l’arxiver i historiador Ezequiel Gort, que va glossar
l’inici dels gremis fa més de 400 anys, i també l’alcalde Carles Pellicer.

Exposició a la Sala Quatre

Paral·lelament, aquest mes d’octubre va tenir lloc
la inauguració de l’exposició sobre els 400 anys del
Gremi de la Construcció del Baix Camp que es pot
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visitar fins al dia 11 de novembre a la Sala Quatre
del Museu de Reus de la Plaça de la Llibertat. L’exposició recull d’una forma amena i didàctica, una
selecció de panells informatius, objectes, materials
de la construcció, imatges propietat de col·leccions privades de membres del Gremi, del fons del
Museu de Reus i també del Centre de la Imatge de
Mas Iglesias. La mostra ha estat comissariada per
Joan Navais i amb el disseny de l’empresa reusenca
OVNI. L’exposició es va inaugurar el dia 7 d’octu-

bre en un acte que va comptar amb la presència de
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, que va destacar la
importància del sector de la construcció. Pellicer va
estar acompanyat d’altres regidors del Govern com
Marina Berasategui, Dani Rubio, Teresa Pallarès i
Hipòlit Montseny, que van visitar la mostra acompanyats de la Junta del Gremi i del nombrós públic
que hi va assistir. En la presentació de l’exposició, el
president del Gremi, Antoni Sentís, va dir que “hem
volgut que sigui una exposició adreçada, no només

als agremiats i persones relacionades al sector, sinó
que també ho estigués a tota la ciutadania, que servís per divulgar i dignificar el nostre ofici i que tothom pogués conèixer que el Gremi de la Construcció
del Baix Camp segueix al peu del canó després de
400 anys” i va afegir que “hem volgut també que pugui ser una exposició itinerant, de manera que amb
el temps la puguem muntar als pobles de la nostra
comarca que ho desitgin, per que tenim agremiats
de tot el Baix Camp, i de fora fins i tot”.
La Façana 7

Formació

Actualitat Gremi

La FLC presenta una nova eina
didàctica que integra la innovació
aplicant la tecnologia 360º

30 anys

ETS
FUNDACIÓ

L’entitat paritària a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar la innovació, continua
apostant per la inclusió de nova tecnologia i digitalització implementant les seves
formacions amb nous recursos didàctics

ETS EL QUE
CONSTRUEIXES

900 11 21 21

catalunya.fundacionlaboral.org
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Industria,
Construcción
y Agro

A través d’un entorn virtual 360º s’ha
recreat el Centre de Pràctiques Preventives (CPP) amb què compta l’entitat
paritària al seu Centre de Formació de
Badalona , on es representen diferents
parts d’una obra de construcció, a través
d’un entorn virtual, creat per ser utilitzat com eina didàctica per a la capacitació i sensibilització, en matèria de
seguretat i salut, dels professionals del
sector de la construcció. La digitalització del Centre de Pràctiques Preventives
de la Fundació Laboral de Catalunya, en
format fotografia interactiva 360º, ofereix 8 escenaris diferents en matèria de
prevenció de riscos laborals.
A cadascun d’aquests escenaris
l’usuari trobarà diferents proves on poder interactuar i identificar elements de
seguretat, riscos específics, etc. , i on rebrà en cadascun dels diferents apartats
amb què es vagi trobant, comentaris explicatius i enllaços a diferents recursos
didàctics complementaris en aquestes
matèries de la Fundació Laboral.
Amb aquesta eina es complementa la formació pràctica dels usuaris en
matèria de prevenció de riscos laborals,
resultant de gran utilitat tant per docents, tècnics, professionals i empreses
del sector. Aquest aplicatiu, que el pots
trobar a www.lineaprevencion.com
també permetrà ampliar diferents escenaris i adaptar-los a diferents tipologies
d’obra.

> Escenari 1 - Muntatge de bastides
Elements de seguretat en diferents tipologies de bastides
> Escenari 2 - Proteccions col·lectives
Tipus de protecció de vora i sistemes de
xarxes de seguretat
> Escenari 3 - Treballs a cobertes
Elements de seguretat a cobertes planes
i inclinades
> Escenari 4 - Treballs en espais confinats
Elements tècnics i de gestió per minimitzar els riscos en aquest tipus d’espais
> Escenari 5 - Treballs en alçada
Solucions preventives en treballs temporals en alçada
> Escenari 6 - Equips de treball
L’escenari es divideix en equips de treball amb risc de tall , caiguda a diferent
nivell i atropellament/ bolcada .
> Escenari 7 - Riscos generals
Es plantegen 7 situacions de riscos generals en obres de construcció
> Escenari 8 - Treballs a altes temperatures
S’identifiquen 8 normes per minimitzar
els treballs exposats a altes temperatures i les mesures d’organització i planificació

Centres de pràctiques
preventives (CPP)

Els centres de formació de Badalona i Tarragona disposen d’un CPP que són, estructures d’edificis en construcció, equipats

La digitalització en format
fotografia interactiva 360º
del Centre de Pràctiques
Preventives de Badalona
ofereix diversos escenaris
en matèria de prevenció de
riscos, on el professional
trobarà proves per interactuar
i identificar elements de
seguretat i de riscos
amb els mitjans i elements principals de les
obres per facilitar l’aprenentatge en un entorn real. A nivell estatal l’entitat compta
amb 23 centres de pràctiques preventives.
El CPP de Badalona compta amb una
superfície de 355 m2, distribuïts en tres
plantes . Així mateix, la seva estructura es
divideix en tres mòduls : el primer simula una construcció de forjats d’edificació,
construïts en formigó armat in situ; el segon una construcció industrial metàl·lica;
i el tercer, una construcció prefabricada
de formigó i estructura metàl·lica. La seva
part exterior està dedicada al muntatge de
diferents tipologies de bastides tubulars,
aprofitant tota la façana de fins a 12 metres dalçada.

FICA
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Ocupació

EMISSORS TÈRMICS
ELÈCTRICS VIA WIFI

Ajudes i subvencions

Allau de consultes als
aparelladors d’interessats en
les ajudes dels Next Generation
Es poden incloure a la petició d’ajuda totes les
actuacions que es fan habitualment en la rehabilitació
de l’edifici: accessibilitat, retirada d’amiant o altres obres

C/ Castillejos, 48 43206 Reus
Tel. 977 319 122

SÈRIE

DOMO

CONTROL DE TOTS ELS TEUS EMISSORS
AMB DIVERSES OPCIONS DE PROGRAMA
QUE PERMETEN ORGANITZAR
LA CALEFACCIÓ A LA TEVA MESURA

OCHOA
LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ
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Avda. de Falset, 175.
43206 REUS Tarragona
Tel. 977 323 500
reus@bigmatochoa.com
www.bigmatochoa.com

Les ajudes econòmiques que la Unió Europea ha previst destinar en l’àmbit dels
fons Next Generation, han despertat finalment molt d’interès entre els propietaris d’habitatges que s’hi volen acollir.
El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Tarragona (COAATT), com a Oficina
Tècnica de la Rehabilitació que és, ha
rebut recentment un allau de consultes
relacionades amb la rehabilitació energètica dels edificis.
De fet, a través de diferents programes, els fons Next Generation estan destinats precisament a aquest àmbit, la millora energètica, però no deixen de banda
altres actuacions que els propietaris vulguin fer als seus immobles. El Programa
3 del fons europeus, té com a exigència
bàsica la millora energètica tot i que, un
cop assolida aquesta condició, es poden
incloure a la petició d’ajuda totes les actuacions que es fan habitualment en la
rehabilitació de l’edifici: accessibilitat,
retirada d’amiant o altres obres. Per altra part, el programa 5 cobrirà part dels
honoraris tècnics per a la redacció de la
documentació corresponent.
Així doncs, les comunitats de propietaris que han de fer reformes als seus
edificis i volen rehabilitar les seves façanes, cal que tinguin en compte que ara
val la pena no limitar-se a repicar i pintar, sinó que poden protegir l’edifici amb
altres mesures i aprofitar per a millorar
energèticament i fer un estalvi important

en la factura de la llum a més d’adequar
l’accés per a persones amb mobilitat reduïda i altres millores que donin valor al
seu edifici i habitatge.
Si el plantejament és actuar en un
pis o habitatge i s’opta per un canvi de
finestres o alguna altre actuació que
comporti un 30% de la millora energètica, es podrà optar al programa 4 dels
fons europeus.

info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

Assessorament tècnic

Com és habitual, el principal dubte dels
propietaris és per on començar a actuar
sobre l’edifici o habitatge concret. Des
del COAATT es recomana que tothom es
deixi assessorar per un tècnic que és qui
farà un estudi previ del què pot suposar
l’obra concreta. El propi tècnic indicarà
a l’interessat si allò que vol fer pot optar o no a una subvenció, establint què
cal fer i quina inversió suposa sempre
amb l’objectiu de garantir una baixada
del consum d’energia (electricitat i gas)
que portarà a reduir la factura i millorar
el confort.
Per tots aquests casos, el Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics
i Enginyers d’Edificació de Tarragona,
com Oficina Tècnica de Rehabilitació
OTR disposa del portal www.obresambgarantia.com on els interessats podran
aconseguir el contacte amb tècnics especialitzats, a més de tenir el correu subvencions@apatgn.org i el telèfon 977
250 871 per a dubtes i consultes.

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

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
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Actualitat territori

Empresa especialitzada en la construcció
d’obra civil industrial, donant resposta i
servei aportant solucions integrals i
adaptades a les seves necessitats.

Som un referent en el sector gràcies als
nostres valors: seguretat, qualitat, preu i
planiﬁcació minuciosa; aconseguint un
índex de recontratació del 100%.

NAUS INDUSTRIALS
REHABILITATS INDUSTRIALS
MURS DE CONTENCIÓ
FONAMENTS I RECALCES ESTRUCTURALS
ESTRUCTURES
COBERTES
PAVIMENTS
MANTENIMENTS INDUSTRIALS
Rehabilitació d’una Masia

www.cnoray.com
T. +34 977 127 500
cnoray@cnoray.com
Avda. Marià Fortuny, 87, 1º 3ª. 43203 Reus
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Actualitat sector

Els contractistes demanen
agilitzar els processos de licitació
amb actualització de preus
Entre els anys 2021 el que portem de 2022 han quedat desertes un total
de 370 obres, per un import de 95 milions d’euros

El president de la
CCOC, LLuis Moreno,
demana la formulació
d’una mesura que
permeti “actualitzar
els preus just abans de
la licitació” i que, a la
vegada, es doni marge
a les administracions
per jugar amb els
pressupostos de forma
“transitòria” per poder
repercutir la pujada de
preus en les licitacions
La licitació d’obres públiques ha caigut
un 23% a Catalunya en el tercer trimestre
de l’any, en comparació al segon trimestre, segons l’informe de licitació pública
presentat per la Cambra de Contractistes
d’Obres de Catalunya (CCOC). En comparació al primer trimestre del 2022,
la frenada de la licitació és d’un 17,5%
en el tercer període de l’any. La CCOC
atribueix la desacceleració a la crisi de
desabastiment i a l’increment de preus
de materials, iniciada amb la pandèmia i
agreujada per la guerra a Ucraïna. L’informe de l’entitat assenyala que, entre 2021
i 2022, un total de 370 obres han quedat
desertes, per valor de 95 milions d’euros.
Per aquest motiu, el contractistes demanen agilitzar els processos de licitació
amb actualització de preus i l’aplicació
de la revisió extraordinària de preus per
tal d’evitar que la situació en el sector
s’agreugi.
El president de la CCOC, LLuis Moreno, demana la formulació d’una mesura
que permeti “actualitzar els preus just
abans de la licitació” i que, a la vegada,
14 La Façana

es doni marge a les administracions per
jugar amb els pressupostos de forma
“transitòria” per poder repercutir la pujada de preus en les licitacions.
Més enllà d’actualitzar els preus, la
CCOC també ha insistit a demanar “major celeritat” en la gestió dels fons europeus davant el perill “que acabin tornant
a Brussel·les”. En la mateixa línia, Moreno demana que s’agilitzin els processos
de licitació i ha instat les administracions
“a no alentir-se” per culpa dels canvis de
govern o l’arribada de noves eleccions.
“Entenem que hi hagi un període d’aterratge dels nous càrrecs, però la licitació
està programada, i demanem que nos’endarrereixi pels canvis de cadires”, ha dit
Moreno.

Les licitacions

Per administracions, l’administració local
és la que ha licitat més milions en el tercer
trimestre del 2022, un total de 391 milions
d’euros, que suposa un descens respecte
el segon trimestre (-28%). En comparació
al tercer trimestre del 2021, la licitació de

l’administració local ha crescut un 5%.
Per la seva banda, la Generalitat, ha licitat en el tercer trimestre de l’any 281,2
milions d’euros, un 144% més que en el
mateix període del 2021, però que suposa
un descens del 13% respecte del segon trimestre del 2022. L’Administració General
de l’Estat (AGE), en el tercer trimestre del
2022 ha licitat 107,2 milions d’euros, que
representa un descens del 25% respecte
del segon període d’aquest any, i del 76%
respecte del primer trimestre. En comparació al tercer trimestre del 2021, la licitació de l’AGE cau un 44%.

Les obres desertes

Els contractistes assenyalen que el 2021
van quedar desertes 214 obres, amb un
valor acumulat de 46 milions d’euros. Entre gener i setembre del 2022, el nombre
d’obres desertes se situa en 156, per import
total de 48 milions d’euros. Segons ha indicat l’entitat, el preu mitjà de les obres que
han quedat sense licitar ha passat d’una
mitjana de 170.000 a 254.000 euros entre
els últims dos anys.
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Patrimoni

Ciment

Caiguada important de la producció
de ciment un 26% al setembre per
l’alt cost de l’energia
La patronal del sector diu que la situació és “molt preocupant” i avisa que les
exportacions han retrocedit un 14%
La producció de ciment va caure un 26%
al setembre en comparació amb el mateix
mes de l’any passat per l’alt cost de l’energia, que en els darrers dos anys s’ha multiplicat per quatre, segons Ciment Català.
Concretament, la producció va arribar a
244.207 tones, mentre que el consum va

créixer un 2,2%, fins a 188.944 tones. La
patronal ha definit la situació actual de
“molt preocupant” i ha alertat que genera
“inquietud” al sector perquè a aquest fet
s’hi suma l’estancament del consum domèstic i de la disminució de les exportacions en un 14%.

Entre les raons que expliquen aquesta aturada hi ha la
manca de licitacions, l’escassa execució de les obres
licitades i, darrerament, el fet que moltes adjudicacions
quedin desertes o s’aturen després perquè el preu dels
projectes estan per sota dels costos de construcció
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Així mateix, la patronal catalana assenyala que “sense uns costos elèctrics competitius és impossible que la indústria catalana puguin continuar competint amb
altres productors de l’arc mediterrani, que
paguen molt menys pels seus consums
energètics”, com per exemple Algèria,
Turquia i Egipte.
D’altra banda, el president de Coment
Català, Salvador Fernández Capo, també ha
destacat que “la falta de materialització de
l’obra pública està reduint al mínim l’activitat constructora”. Entre les raons que expliquen aquesta aturada hi ha la manca de
licitacions, l’escassa execució de les obres
licitades i, darrerament, el fet que moltes
adjudicacions quedin desertes o s’aturen
després perquè el preu dels projectes estan
per sota dels costos de construcció, segons
afegeix la patronal en un comunicat.
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Actualitat Reus

Actualitat sector

Cau l’índex de confiança empresarial
a Catalunya en un 3,5% el quart
trimestre del 2022
El sector de la construcció mostra una davallada del 2’8% respecte
el trimestre anterior
L’índex de confiança empresarial a Catalunya ha caigut un 3,5% el quart trimestre en comparació amb els tres mesos
anteriors, segons l’Institut d’Estadística
de Catalunya. Tots els sectors mostren
un empitjorament de la confiança. Concretament, l’hostaleria, transport i la indústria són els sectors que mostren una
davallada més elevada, d’un 6,5% i un
5,4% respectivament, seguit de la resta
dels serveis, amb caigudes d’un 2,6%;
del comerç, amb un 2,2% i la construcció amb un 1,4%. Si es compara amb el
quart trimestre de l’any passat, l’índex
de confiança empresarial ha disminuït
un 1,2% després de registrar increments
interanuals continuats des del segon trimestre del 2021.
La confiança empresarial a l’hostaleria i transport millora amb taxes elevades (8,7%), mentre que la resta de sectors
declaren pèrdua de confiança en relació

amb un any enrere: la indústria (-6,2%),
la construcció (-2,8%), el comerç (-1,4%)
i la resta de serveis (-0,5%).

Si es té en compte la mida de l’empresa, els locals
de 1.000 assalariats o més són els únics que
milloren la confiança respecte del trimestre passat
(0,7%), mentre que la resta mostren una pèrdua
de confiança, encapçalats per les empreses de 50
a 199 assalariats, amb un 6,1% menys

20 La Façana

Si es té en compte la mida de l’empresa, els locals de 1.000 assalariats o més
són els únics que milloren la confiança respecte del trimestre passat (0,7%), mentre
que la resta mostren una pèrdua de confiança, encapçalats per les empreses de 50 a
199 assalariats, amb un 6,1% menys.
Per demarcacions camerals, totes
mostren una pèrdua de la confiança respecte del trimestre anterior, amb variacions negatives a l’entorn del 4% a la
majoria de demarcacions: les Cambres
de Girona (-4,5%), les Cambres de Tarragona (-4,4%), la Cambra de Barcelona
(-4,1%), i les Cambres de Lleida (-4,0%).
En la Resta de cambres de Barcelona
la disminució ha estat menys intensa
(-1,1%).
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Actualitat Reus

Lloga el teu pis
amb la garantia
de l’Ajuntament
de Reus

Reus sol·licita un crèdit de
6’7 milions per finançar l’obra
del projecte de la Hispània
Els diners es destinaran al finançament de les inversions en habitatge social
previstes en el projecte
ran d’ús lliure. Això equival a 60 habitatges HPO -48 gestionats
per l’Ajuntament, a través de REDESSA i dotze de gestió privada- i tres més de renda lliure.
Segons l’Ajuntament, el projecte s’ha treballat amb criteris
de sostenibilitat i qualitat ambiental i s’han tingut en compte
estratègies d’arquitectura passiva per reduir la demanda energètica dels habitatges, entre altres mesures. Pel que fa a l’aparcament subterrani Riera tindrà 340 places distribuïdes en tres
plantes.

Consulta els avantatges
de la Borsa de Lloguer de Reus

Denúncia de la CUP

El projecte ha generat darrerament una certa polèmia. L’Agència de Residus de Catalunya va acceptar a tràmit la denúncia
interposada pels regidors de la CUP de Reus, en la qual es denunciava la contaminació dels terrenys on s’ha de construir el
pàrquing de la Hispània. Fa unes setmanes, els cupaires van
fer públic l’existència d’uns informes desfavorables sobre el
projecte. Per la seva banda, l’entitat ecologista GEPEC-EdC ha
instat al consistori reusenc a fer públic l’informe ambiental de
les obres i a reconsiderar la necessitat de l’actuació.
Imatge virtual del futur prpjecte d’habitatge social de la Hispània. Foto: Ajuntament de Reus.

L’Ajuntament de Reus ha fet un nou pas per fer realitat el projecte de la Hispània. En concret s’ha aprovat sol·licitar un crèdit a llarg termini, amb garantia hipotecària, per finançar part
de l’actuació. L’operació, prevista en el pressupost municipal
d’enguany, és per import de 6.714.690 euros, a 20 anys amb
els tres primers anys de carència. Els diners es destinaran al
finançament de les inversions en habitatge social previstes en
el projecte. En el ple també s’ha donat llum verda a l’Ordenança d’Administració Digital, que regularà el funcionament
electrònic dels òrgans del consistori, els procediments i tràmits
telemàtics.
El projecte executiu de l’edifici d’habitatges de la Hispània
preveu la creació de més de 8.100 m2 d’habitatge, dels quals
7.700 estan destinats a habitatge protegit i la resta, 400 m2, se-

Mediació durant tota la vida
del contracte
Assessorament jurídic i tècnic
personalitzat
Garantia de compliment de les
obligacions contractuals
i pagaments
Assegurança multirisc durant
tota la durada del contracte
Línia d'ajuts per a obres
de rehabilitació i per a llogaters
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Oﬁcina d'Habitatge
977 010 071
habitatge@reus.cat
www.reus.cat

Amb la col·laboració de:
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Actualitat sector

TOT TIPUS
D’IMPRESOS
COMERCIALS
I PUBLICITARIS

IMPRESSIÓ
DIGITAL DE
GRAN FORMAT
I RETOLACIÓ

Construmat 2023 mostrarà les
últimes solucions del mercat per
a una construcció més sostenible
La fira de la construcció se celebrarà de nou el mes de maig i comptarà
amb 300 expositors menys que en l’última edició

Cartelleria
Vinils
Lones
Rètols
Banderoles
Expositors
Plafons
Senyalètica
Vehicles
Estampació tèxtil

Després de la seva última celebració el 2019 i la paràlisi per
la pandèmia, el saló ha dut a terme una profunda anàlisi del
sector per dissenyar una nova edició el més propera possible
a la realitat de la demanda d’una indústria que viu un important moment de transformació, especialment, pel nous marcs
normatius en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica
encaminats a aconseguir un parc immobiliari descarbonitzat a
la Unió Europea l’any 2050.

Punt de trobada

Av. de Reus, 16 · 43730 FALSET · T. 977 83 02 08
info@agoctavi.com · www.agoctavi.com

Sota el lema “Construint sostenibilitat”, el Saló Internacional
de la Construcció de Fira de Barcelona prepara per al 2023 una
edició renovada que posarà el focus en donar resposta a les
necessitats i oportunitats que la sostenibilitat, la digitalització i
la industrialització generen al sector. Així, en la seva 22a edició,
Construmat oferirà els materials, eines, tècniques i serveis més
innovadors del mercat actual adaptats a les darreres normatives
mediambientals que promouen una construcció més sostenible
i eficient.
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Així, del 23 al 25 de maig de 2023 Construmat serà el punt de
trobada on els professionals podran descobrir els últims materials, tècniques, serveis i sistemes per a una construcció de
baixes emissions, així com solucions per a la digitalització i la
industrialització dels processos constructius que ja s’estan aplicant amb èxit al mercat. Aquest nou enfocament compta amb el
suport de les associacions, col·legis i gremis professionals més
representatius del sector.
Així mateix, el saló comptarà amb un nou president, Xavier
Vilajoana, president de l’APCE (l’Associació de Promotors de
Catalunya) i conseller delegat del Grup Euroconstruc. Vilajoana
substituirà a Ana Vallès, presidenta de Sorigué, que ha presidit
el saló des de 2016.
Xavier Vilajoana ha volgut “reconèixer la gran tasca desenvolupada per la meva predecessora en les últimes dues edicions
de Construmat, esdeveniment que ha de seguir sent el punt de
trobada de referència del sector de la construcció, adaptant-se a
les seves necessitats actuals amb un canvi de model productiu a
través de la sostenibilitat, la industrialització i la digitalització”.
El saló tindrà lloc al Pavelló 1 del recinte de Gran Via i
comptarà amb una zona expositiva perquè els professionals
coneguin les darreres solucions i aplicacions de la industria;
una àrea de formació on s’impartiran tallers i jornades tècniques per conèixer les últimes novetats en productes i serveis;
així com un espai de coneixement amb conferències i taules
rodones sectorials.
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Actualitat territori

Una dècada després del seu
anunci, el projecte del Hard Rock
segueix aturat
El Departament d’Acció Climàtica emet un informe desfavorable que impedeix
la tramitació perquè no compleix els criteris ambientals
El projecte de Hard Rock topa amb nous
obstacles després de l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) del
Consorci Recreatiu Turístic de Vila-seca
i Salou al febrer, que modificava el PDU
tombat pel TSJC. De fet, ja fa 10 anys
que es va anunciar aquesta important
inversió i la seva tramitació administrativa ha estat plena d’obstacles. Ara, el
Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat ha emès un informe preceptiu
desfavorable que impedeix que continuï
la tramitació. El document indica que no
es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits. En concret,
subratlla la “manca de concreció en les
compensacions ambientals i de garantia
de connectivitat ecològica”, que segons
el Departament, són aspectes “importants i imprescindibles” per garantir que
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el projecte tingui els “mínims” requisits
ambientals.

Suport del Govern

Tot i aquest nou impediment, el Govern
ha refermat el seu “compromís” amb el

complex de turisme i oci que Hard Rock
vol construir a Vila-seca i Salous. En la
roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveu del Govern, Patrícia
Plaja, ha expressat que “el projecte tirarà
endavant i ho farà reunint i respectant

totes les condicions necessàries”, en referència als “criteris ambientals i de seguretat”. “Es farà i es farà bé”, ha remarcat la portaveu. Alhora, ha afegit que la
tramitació administrativa “es revisarà els
cops que calgui. Plaja ha reclamat “que
ningú dubti que seguirà avançant, però
només amb el vistiplau de tots els informes favorables de tots els departaments
implicats”.

Confiança a Vila-seca
i Salou

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura,
ha tret ferro a l’informe i ha dit que
aquest és un dels diversos informes
que s’elaboren des de la Generalitat i
que fent les modificacions escaients
el projecte pot tirar endavant. De tota
manera, el batlle ha reconegut que les
diferències entre departaments poden endarrerir la iniciativa, però ha
afirmat que segueix endavant. Segura
ha lamentat que després de deu anys
encara no s’hagi pogut concloure tota
la tramitació administrativa d’un projecte que considera “molt important”
per al futur del Camp de Tarragona.
L’aprovació inicial es va fer al juny i
aleshores es va indicar que la definitiva podria ser a principis de la tardor.
Això doncs, suposaria un nou endarreriment dels terminis. Una qüestió

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha tret ferro a
l’informe i ha dit que aquest és un dels diversos
informes que s’elaboren des de la Generalitat i
que fent les modificacions escaients el projecte
pot tirar endavant. En canvi, l’alcalde de Salou,
Pere Granados, acusa el Govern de falta de
“coordinació” entre els Departaments i assenyala
que si Acció Climàtica i Territori haguessin debatut
internament l’informe no caldria haver-lo fet
que pot generar “un punt de risc” de
cara als inversors.
Per la seva part, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha defensat que
l’informe “no invalida” el complex.
El batlle ha exposat que ara caldrà
adaptar el document urbanístic als
requisits del departament, pas previ
a l’aprovació definitiva del PDU. Un
tràmit que Granados ha confiat que
es dugui a terme abans d’acabar l’any.
Amb tot, ha lamentat que “amb més

coordinació entre Territori i Acció Climàtica” la dilació en la tramitació “es
podria haver evitat” però ha comentat
que no creu que la sortida de JxCat del
Govern hagi condicionat el procediment. El batlle salouenc ha acusat del
Govern de falta de “coordinació” entre
els Departaments i ha assenyalat que
si Acció Climàtica i Territori haguessin debatut els plantejaments internament l’informe publicat no caldria
haver-lo fet.
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Cultura i festivals

L’avellana es reivindica a través
de la seva festa que aplega
al sector i agents que hi treballen
Aquesta celebració s’ha configurat com una activitat adreçada a tots els públics,
posant èmfasi en el caire familia
Amb la presència de pagesos, elaboradors, científics, restauradors, periodistes, representants de les institucions i els alcaldes de Reus, Riudoms, el Morell i la Selva del Camp, la DOP
Avellana de Reus ha posat sobre la taula la realitat d’aquets
producte a través de la Festa de l’Avellana que va tenir lloc fa
unes setmanes a l’Estació Enològica de Reus, seu de la oficina
de la pròpia DOP.
Aquesta celebració s’ha configurat com una activitat adreçada a tots els públics, posant èmfasi en el caire familiar, amb el
repte d’esdevenir una trobada amena i pedagògica per explicar
als presents què és l’avellana, quins avantatges comporta consumir-la i quina importància té defensar-la per mantenir-ne els
conreus als camps.
Així, durant tot el matí i part de la tarda es van fer tallers
infantils relacionats amb l’avellana, tallers de cuina a càrrec del
cuiner Sergi Margalef, un tast de Vermut de Reus i avellanes, un
altre tast de vins de la DO Catalunya o l’actuació de diversos
elements de Bestiari tradicional relacionat amb l’avellana. Tam-

bé hi havia instal·lades diverses parades de venda de productes
fets amb Avellana DOP Reus.

Els premiats

Dalt, imatge de la festa de l’avellana i a la part inferior, un dels premiats, Josep Baiges.
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A la tarda va arribar el moment clau amb l’entrega dels Premis
DOP Avellana de Reus que s’han distribuït en cinc categories.
El periodista Xavier Graset, conductor de l’acte, va anar descobrint als guardonats: el periodista Josep Baiges en l’àmbit de la
Comunicació, la biòloga Mercè Rovira en l’apartat Científic, el
Restaurant Museu del Vermut pel que fa a Gastronomia i Turisme; l’empresa Gelats i Torrons Xixona Antonio Plá Ferrándiz
amb el premi Empresa i Innovació; i una Menció Honorifica que
aquest primer any s’ha lliurat a Pere Guinovart, pagès, Coordinador Territorial de la Unió de Pagesos al Camp de Tarragona
i president de la DOP Avellana de Reus durant tres mandats.
En el torn de parlaments, la presidenta de la DOP Avellana
de Reus, Ester Gomis, celebrava que enguany la collita ja està
feta i que és prou bona; reivindicava la finalitat de la Festa de
l’Avellana com a espai des d’on difondre la realitat d’aquest fruit
sec; i recordava que tots els qui es mouen al voltant de l’avellana n’han de ser prescriptors i ambaixadors de la terra on neix
aquest preuat producte.
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