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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL




Terres de PVC, Pintat de terres (Epoxi, poliuretà i resines)
Particulars i manteniments amb tot tipus de pintura

ESPECIALISTAS EN



CANALIZACIONES
OBRA CIVIL Y PÚBLICA

Tel. 649 907 732

Delegación de Reus
Pol. Mas de les Ànimes,
c/ Poeta Vicenç A. Estellers, 4
43006 REUS
Tel. 977 757635
e-mail: reus@gilabertmiro.com

Pintures en general
Des de 1930

Tels. 977 826 755 / 629 187 915
C.Vilanova, 3A - 43340 Montbrió del Camp

TECNAFREC Baix Camp, S.L.
Energia solar, (tèrmica, fotovoltaica i eòlica)
Aire condicionat, Ventilacions
Climatització Passiva (Materials Canvi de Fase)
Fred industrial i comercial
Microcogeneració
Dissenys Energètics combinats

CHIMENEAS • BARBACOAS
CASSETES • ESTUFAS • TODO TIPO DE ACCESORIOS
LIMPIEZA DE CONDUCTOS
CALEFACCION • AIRE ACONDICIONADO
Ctra. Nacional 340, km. 1180,5 - Tel./Fax 977 800 008
43839 CREIXELL (Tarragona)
E-mail: chimeneasgaudi@yahoo.es

Tel. 977318023, mòbils 610205800 - 619265791
tecnafrec@tecnafrec.cat - www.tecnafrec.cat

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

Carrer del Roser, 41 • 43201 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com

• ENERGIES RENOVABLES
• GEOTÈRMIA
• AEROTÈRMIA
• TERRA RADIANT
• ESTUDIS ENERGÈTICS I TERMOGRÀFICS
• LOCALITZACIÓ DE CABLES SOTERRATS
• ELECTRICITAT
• FONTANERIA
• GAS

FINESTRES DE

Baix del Carme, 51
43205 REUS
info@instalgirona.com
Tel. 977 310 733
Fax 977 331 273
Mòbil 609 308 973
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Les reaccions a l’anunci de construcció del macrocomplex Barcelona World als terrenys
situats al costat de PortAventura no s’han fet esperar i totes elles s’han mostrar positives
quant a les perspectives econòmiques que el projecte posa sobre la taula, tot i que algunes veus són crítiques pel que fa al nom que tindrà el nou gran complexa turístic del
territori.
Tant l’alcalde Carles Pellicer com la primera Tinent d’alcalde, Alícia Alegret, així que la
Generalitat va anunciar el projecte hi van sumar esforços per efectuar unes declaracions
elogiant tal esdeveniment, passades poques hores de l’anunci oficial, a fi de poder donar
la benvinguda a la notícia i fer acte de confiança amb Reus, la capital del Baix Camp.
Els propis alcaldes, Pere Granados, de Salou i Josep Poblet, de Vila-seca, es mostraven
molt satisfets per l’anunci de la Generalitat i deien que “el macroprojecte de Barcelona
World és una grandíssima oportunitat tant per als dos municipis com per al conjunt de la
Costa Daurada”.
Per tant, tot va unidireccional, en el sentit, que tothom s’avé en afirmar que la construcció
d’aquests sis nous ressorts turístics, portarà una activació econòmica, principalment, del
sector turístic, però que ningú s’oblidi de la construcció. De les obres que s’hauran de
fer. De totes les empreses del nostre sector que si paletes, serrallers, vidriers, pladuristes,
guixaires, aluminis, electricistes, fusters…etc que es necessitaran.
Què es vagi en conte que l’associació que s’ha fet del projecte amb la marca Barcelona
“ja que avui en dia Barcelona és un referent turístic indiscutible, tot i que Salou també ho
és. I val a dir que. Reus fa els seus passets amb el Gaudí Centre”. Què la marca Barcelona
del projecte no serveixi d’escusa per contractar constructores foranes com Construcciones
Castilla de Múrcia que està construint el nou edifici de la Seguretat Social que s’aixeca a
Reus, per cert a pocs metres de les oficines del Gremi de la Construcció del Baix Camp. Els
treballadors d’aquesta empresa constructora Castilla van i venen cada cap de setmana de
Múrcia a Reus i a l’inrevés. I la pregunta és: Com quadren els números? O millor dit qui
l’ha aprovat aquest pressupost d’obra, sota quina valoració. Sota quin criteri? Bé és un
altre dels casos fragants que es donen en els darrers temps a casa nostra!
Ara els nostres polítics tenen la pilota de nou a la seva teulada i aquest cop esperem que
donin la talla. S’ha de lluitar perquè aquesta inversió generi realment la riquesa anunciada
20.000 llocs de treball, i 20.000 més d’indirectes, amb totes les sinergies econòmiques
que es preveu que comporti aquest complexa.
Què aquest cop el tren no passi de llarg. En un any això ja es començarà a coure. I des
del territori ens n’hauríem de veure afavorits d’una vegada per totes!
Junta directiva del GCBC

Sumari

Entrevista amb Miquel Àngel Puig d’Activa Mútua

Josep Baiges guardonat amb un premi bloc de Catalunya
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‘La construcció és clau per sortir
de la crisi’
Miquel Àngel Puig Tàrrec
Director gerent d’Activa Mútua

Miquel Àngel Puig Tàrrec és un home que es distingeix
per la seva fidelitat a Activa Mútua on porta 31 anys,
col·laborant amb el món empresarial en la gestió de
l’absentisme i l’atenció dels accidents de treball. El
director-gerent d’Activa Mútua afirma que “aquest és
un projecte que m’il·lusiona”. Format com a professor
d’ensenyament primari, diplomat en relacions laborals
i llicenciat en dret, Miquel Àngel Puig manifesta que
cal tenir present el vessant social en el món de l’empresa.

- Quina relació té amb el Gremi de la
Construcció del Baix Camp, (GCBC)?
És històrica. Ve de fa molts anys.
Des què Activa Mútua era Reddis i
com a tal, Reddis, tenia vinculació
en moltes organitzacions empresarials i de forma molt important amb
el GCBC. Hem estat col·laborant, estretament en l’aportació d’articles a
la revista La Façana, en la celebració
d’actes i a través del
mateix Institut Gaudí
de la Construcció. El
que passa és que el
Ministeri ens ha prohibit mantenir una relació més estreta
entre la mútua i les organitzacions
empresarials, però confiem que
abans no s’acabi l’any es puguin establir més recursos de col·laboració,
perquè esperem que s’aprovi una
nova normativa que atorgui llibertat
ala mútua per relacionar-se de nou
amb les entitats empresarials.

quedaria situada Activa Mútua?
Activa Mútua té un terç de la seva
quota de mercat fora de Catalunya. I
a més depèn directament del Ministeri de Treball, per tant, de Madrid.
No em toca valorar sí és convenient
o no el tema de la independència,
però si que en un curt termini ens
pot comportar problemes. Hem rebut ja alguna sol·licitud de baixa

ció del 15 % sobre el que ens abona el Ministeri per la gestió de la
prestació social temporal de contingències comunes. Durant els darrers
tres anys fins al febrer de l’any passat es va establir una moratòria per
la qual les empreses no podien canviar de mútua. Però, enguany, ja podien canviar i francament fins ara es
positiu el balanç perquè tenim més
empreses que s’han
incorporat que no pas
que hagin marxat. I les
de nova creació s’han
incrementat un 24%.
En general el nombre d’ingressos
han baixat, però... la previsió és positiva.... I estem treballant en la hipòtesi d’una reducció dels beneficis
per enguany només del 25%.

‘La independència pot ser un camí
de dificultats per l’empresa catalana’

- En un hipotètic marc polític d’independència catalana, com creu que

d’empreses de fora de Catalunya.
Per tant, no deixaria de ser un camí
de dificultats.
- Acaben de tancar l’exercici econòmic d’Activa Mútua en un balanç
“positiu” en un moment de plena
crisi. Quines previsions tenen per
enguany?
Sí tot va ve els ingressos només
baixaran de l’ordre del 8%. Tenint
present que hi ha hagut una reduc-
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- Com qualifica el fet que la Seguretat Social hagi hagut de recórrer al
fons de les mútues per fer front a
les pensions?
El conjunt de les mútues teníem
dipositat al Banc d’Espanya 4.500

en l’eficiència energètica i hi ha
d’haver més innovació en el sistemes de construcció ecològics per tal
que hi hagi més capacitat d’arribar
al consumidor. Sense un sector de
la construcció fort i potent tampoc
serem capaços de sortir de la crisi,
perquè té un pes específic molt important en l’economia i és clau per
sortir-se’n.
Pilar Crua

milions d’euros i el que s’ha produït és un préstec, les estatutàries
no s’han tocat, de moment... I tal
i com estan les finances públiques
que puguin disposar de 4.500 milions d’euros per finançar, precisament, les pensions és important, ja
que ens trobem amb una situació
d’emergència i de necessitat.

treball, perquè ha disminuït molt la
construcció, però de forma global
s’ha reduït, també el de les malalties comunes, com el frau.
I Com a fenomen propi de la crisi ha
aparegut el presentisme: Es tracta
d’aquella persona que va a treballar
per por a perdre el lloc de treball,
però que no està al cent per cent.

- Quina és l’estratègia a seguir
davant el descens d’ingressos de
la Seguretat Social i el tancament
d’empreses?
Activa Mútua és la tercera que presenta un millor rànquing en la gestió de l’absentisme, per tant, les

- En el rànquing general de les comarques de Tarragona on se situa
Activa Mútua?
A la demarcació de Tarragona som
per volum de facturació la tercera
empresa més important amb seu
social a la circumscripció. De les
empreses
amb
seu social a la
demarcació
de
Tarragona som la
tercera.

‘El sector necessita avantatges
fiscals que l’ajudin’
empreses afiliades tenen menors
costos amb absentisme que les que
no. I aquest és el nostre objectiu.
Cal evitar la situació de frau donant
al mateix temps els màxims recursos i suport als treballadors que
estan de baixa. Oferir qualitat i una
bona atenció tant a nivell d’empresa com del treballador. I aplicar una
política continuada de millora del
manteniment material de les instal·
lacions.
- En quin grau es troba l’absentisme en plena crisi?
S’ha produït una reducció important. Han minvat els accidents de

- Com veu el sector de la construcció?
Està molt dèbil pels excessos, per
culpa de tots, de la banca, de
l’Administració, dels polítics, dels
empresaris i de la gent que estava comprant pisos que no podien
pagar...
No es tracta tant d’analitzar perquè
hem arribat en aquesta situació extrema, sinó de mirar el futur. Crec
que el sector ha de fer una aposta
molt important per la rehabilitació
d’edificis i, per això, cal un marc
fiscal que l’ajudi. Ha d’entrar més
en el producte de qualitat entrant
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M.A. Puig a la dreta

Pregunta & resposta
Què és important?
Ser feliç, amb equilibri personal
Com se surt d’una situació de
crisi?
Pensant, actuant i amb il·lusió
Com és la vida d’un dirigent?
Igual com tothom, és segons
com es viu el dia a dia.
Un referent?
El meu pare
En què creu?
Amb la transcendència: Una visió espiritual de la vida
Què li cal a la gent?
Recuperar valors com la sobrietat i la responsabilitat individual.
Un lloc que s’ha de conèixer
Els Estats Units, però de veritat,
no el que ens ofereixen per la
televisió.

El periodista Josep Baiges
distingit pel seu bloc
‘El món de Reus’

El periodista reusenc, Josep Baiges
ha estat guardonat amb els premis
blocs de Catalunya, pel seu bloc “El
món de Reus”que es pot consultar
a Internet. Aquest professional va
rebre el premi al millor bloc de Catalunya d’àmbit personal en la categoria de política, economia i societat. Segons el periodista “l’èxit no
és pas únicament del qui l’escriu,
sinó també de totes i tots els que
m’heu fet confiança durant aquest
any i mig d’activitat. Sense el vostre
seguiment res de tot això hagués
estat possible”. Josep Baiges explica que va començar a fer el bloc
el 2011 per “continuar fent allò que
més m’agrada, el d’escriure sobre
el meu món, el de Reus i sobre la
seva gent que sempre han merescut
totes les meves atencions. D’aquí la
creació d’un bloc que, sincerament,
ha superat totes les expectatives”.
Els premis es van atorgar el passat dia 5 d’octubre a la Sala Antoni Gaudí del Palau Firal de Reus en
el que va ser la V edició dels Premis Blocs de Catalunya organitzats
per l’associació Stic.cat. Unes 300
persones van assistir a l’acte que

va distingir 31 blocs, distribuïts en
15 categories temàtiques -dins les
quals es distingia entre blocs personals, corporatius i professionals-,
i dos premis especials: el premi Especial STIC i el premi Especial del
Jurat.
Trina Milan, presidenta de l’associació que organitza els premis, va
destacar la introducció del món casteller a la xarxa i la difusió que n’ha
fet d’un dels màxims exponents de
la cultura catalana. Milan va ressaltar la combinació entre tradició i
tecnologia dels castellers.
D’altra banda, la dietista i nutricionista reusenca, Rosa Baró va rebre
el premi al millor bloc de Catalunya
d’àmbit professional en la categoria de cuina, gastronomia i enologia. Baró va explicar que de forma
continuada aposta per actualitzar el
seu bloc perquè la informació “no
es quedi únicament a la consulta i
pugui servir per ajudar altres persones”.
Entre els premiats cal destacar els
blocs: de La Fageda; La pasta per
als catalans, les Havaneres, Amor
a l’Art, El Pati Digital, Memòria de
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Sants, Històries de Bombers, Tot és
una mentida o Un any a Món Sant
Benet entre d’altres. Val a dir que el
periodista Josep Baiges, guanyador
d’un d’aquests premis blocs, exerceix com a director de comunicació
de la Cambra de Comerç de Reus
El jurat d’enguany ha estat format
per Ferran Pallàs, guanyador de
l’edició de 2011, Iolanda Pàmies,
guanyadora de l’edició de 2011, Miquel Duran, comissionat 2.0 de la
Universitat de Girona, Jordi Iparraguirre, representant de la fundació
PUNT.CAT, Joan Ballester, director
general de TICNOVA, Benet Presas,
president del Patronat de turisme
de Salou, Ernest Benach, expresident del Parlament de Catalunya,
Pere Condom, director general del
parc científic de la UdG, Marc Arza,
regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, entre d’altres autoritats.
Per visionar el bloc del periodista
Josep Baiges només han d’anar a
Google posar “El món de Reus” i
entrar-hi.
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A peu d’obra
Obra: Rehabilitació de dos vivendes unifamiliars
al carrer de Sant Gaietà de Reus els números 7 i 9
Constructora: Franter SL
Gerent: Antonio Aran Fernández
Seu social: C/ Abad Porta número, 4 Reus 43205
Treballadors: 3
Tel: 649 252 150
Mail: fran.ter@hotmail.es
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Estilguix demana un ‘Pla Renove’
per les obres
Estilguix realitza tot tipus d’obres i reformes que tenen a veure amb el guix des de l’escaiola, la insonorització fins a ignifugacions de resistència al foc
amb l’aplicació de productes professionals, altament
qualificats. Amb tot i tal i com descriu el gerent d’Estilguix “el ram del guix des què s’ha entrat en crisi
està pràcticament mort”. Es per això que Estilguix
s’ha obert mercat amb el pladur i amb les petites
reformes. De fet, moltes empreses de guixaires han
plegat en els darrers temps i tal com explica el gerent
de l’empresa, Alejandro Martos “molta gent ens pregunta, perquè no canvieu de sector?, però nosaltres
no sabem fer res més i, personalment, em dedico a
això, des què tenia 16 anys, per tant, porto tota la
vida fent el mateix”.
Les perspectives de l’empresa, de moment ,són sobreviure tirant de la petita rehabilitació i treballant
amb els clients i industrials de tota la vida. “El que
ens salva és el particular aquella persona que es canvia la cuina, el bany... s’arregla la teulada, etc. Amb
la gent del carrer anem fent, perquè els ciutadans
són els que paguen i no tens cap problema amb ells.
No són com el sector bancari”, comenta Alejandro
Martos.
Estilguix acostuma a treballar amb Manumissio, CM.
Construccions Enderrrocs i Serveis amb Esteve Ferré
de Vila-seca, amb la constructora Arias i Olivé, etc.
“Nosaltres treballem amb constructors i industrials
de tota la vida”, indica Martos. Un altre de les empreses en les quals té relació la boral Estilguix és amb el

‘S’ha de vetllar perquè Barcelona
World sigui construït pels d’aquí’
distribuïdor PLB (Juan Palacios).
Actualment “les grans obres s’han acabat, perquè
obres com la que ara es fa de construcció de l’edifici
de la Seguretat Social, en la qual paguen a 120 dies
Qui la pot suportar? Son obres que has de fer de
banc, perquè has d’avançar els diners i després igual
no cobres”, indica el gerent d’Estilguix. “I tal i com
està el món de la construcció avui en dia es tracta de
sobreviure”, constata el màxim exponent d’Estilguix.
Aquesta empresa guixaire ha tingut de reestructurar
per seguir endavant. En la millor època la constructora la van arribar a integrar més de 20 persones i en
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l’actualitat l’empresa la conformen 4 persones”. En
la conjuntura econòmica d’avui, segons Martos “es
tracta de cobrir despesa i menjar aquesta és la nostra prioritat”. Per això, Estilguix té com a estratègia
passar uns pressupostos molt ajustats per ser més
competitiva i poder treballar.
“També ens trobem que hem de fer moltes més hores per poder sortir de la crisi. S’ha de treballar més
que abans, per arribar a final de mes”, especifica el
gerent d’Estilguix.
Entre possibles sortides a aquesta situació del sector
Alejandro Martos apunta que una podria ser que es
creés un “Pla Renove” igual com s’ha fet amb el sector de l’automoció per ajudar a realitzar reformes. Es
tractaria de subvencionar als que es volen reformar
la casa “això donaria un cert aire al sector i podria
comportar més feina i reactivació econòmica per a
tothom, què és el més fa falta en aquests moments”,
assenyala aquest jove gerent. Segons Martos “el Gremi de la Construcció del Baix Camp (GCBC) ha de
vetllar permanentment, perquè totes les obres que es
facin a Reus i al Baix Camp les portin a terme constructores locals i no gent de fora. Per tal que no torni
a passar el que va passar amb l’Hospital de Sant Joan
de Reus que el van construir portuguesos o el que
està passant amb l’edifici de La Seguretat Social que
l’està fent una empresa de Múrcia”.
Una altra de les missions que, segons el gerent d’Estilguix, ha de fer el Gremi és lluitar perquè iniciatives
com Barcelona World, que s’ha anunciat que es farà
entre Salou, Cambrils i Vila-seca, hi treballin les constructores del territori. “Pensa que d’aquí a un any ja
podrien començar les obres, per tant, s’ha d’estar el
cas, perquè hi treballin els de casa”, afirma Alejandro
Martos.
Finalment, una altra de les missives que vol transmetre Martos és que “s’haurien de pactar els cobros
de les obres amb l’Administració, perquè no ens trobem amb tanta demora a l’hora de cobrar les nostres
construccions”, conclou el gerent d’Estilguix.

Estilguix sl
Gerent: Alejandro Martos Domínguez
Seu social: C/ Ball de DiaBles núm. 18 Reus 43205
Treballadors : 4
Tel. 977 75 14 28
Mòbil: 609 85 15 27
Mail: estilguix@hotmail.com
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El Mercat Central
obre els dijous a
la tarda
El cuiner Isma Prados en una demostració que s’ha fet durant
aquest mes passat

Els paradistes del Mercat Central de Reus han acordat
ampliar l’horari i obrir una segona tarda a la setmana, els dijous. D’aquesta manera el Mercat Central obre
dues tardes a la setmana, el divendres i el dijous.
Consideren que ara és un moment adequat per ampliar
l’horari, afegint una segona tarda per arribar a nous
clients i permetre la flexibilitat als clients habituals.
El canvi d’horari arriba acompanyat d’una campanya
d’ofertes i descomptes per incentivar la compra els dijous a la tarda i amb una programació d’activitats que
aporten valor afegit.
Durant els dijous d’octubre, els paradistes repartiran
3.000 euros en vals de descompte d’un euro entre tots
els clients. Els vals es podran acumular i bescanviar a
les parades del Mercat només els dijous a la tarda fins

el 9 de novembre. Es repartiran 2.500 tiquets d’aparcament gratuït de mitja hora de durada, per facilitar
les compres als clients que aparquin el vehicle al pàrquing de les .Oques. I s’oferiran promocions als clients
amb productes d’oferta, etc. Finalment es programaran
tallers de cuina, espectacles infantils, actuacions musicals, exposicions per afegir un al·licient més a comprar
d’aquest dia. I hi hauran demostracions de cuina.. Amb
l’obertura dels dijous a la tarda, a partir del mes d’octubre, l’horari del Mercat Central de Reus serà el següent:
De dilluns a dimecres de 8 a 14 h
Dijous de 8 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h
Divendres de 7.30 a 14.30 h i de 17.30 a 20.30 h
Dissabte de 7.30 a 15 h

www.aisladur.com
Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179

P

646 511 780

cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

E-mail: raul_aisladur@hotmail.com

TA APARIADO
E
L
R
A
ESPECIALITAT
EN REPARACIONS i REFORMES
Salvador
Amorós Marimón
977 88 71 72
646 22 70 56
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Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

………………………………………………………………………………

C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

Inauguració Màster en fiscalitat

La Lluita contra el
Frau a la Cambra
El delegat provincial de l’Agència Tributària, Joaquin
Maria Albisu, ha explicat el passat dia 17 d’octubre
a la Cambra de Comerç de Reus les principals mesures per la lluita contra el frau fiscal. Ha estat en
el decurs de la conferència inaugural del Màster
Internacional de Fiscalitat que organitza la Cambra
i que enguany arriba a l’onzena edició.
En la seva intervenció Albisu també ha donat dades
de recaptació fiscal en el conjunt de les administracions públiques de l’estat espanyol des de l’any
2007.
Albisu va comentar que el reforçament de l’efectivitat en la lluita contra el frau ha permès millorar els
resultats a l’estat espanyol en aquest 2012 un 15%
fins el mes de juliol, amb un augment de 6.400
milions d’euros en la recaptació.
Sobre aquestes qüestions el president de la Cambra, Isaac Sanromà va incidir en l’augment de la
càrrega sancionadora en alguns casos com la no
presentació telemàtica de les autodeclaracions i
l’obligatorietat d’efectuar els pagament a través
d’una agència bancària. Per Sanromà són excessives algunes de les sancions que es plantegen i
que, paradoxalment, poden afectar a les petites i
mitjanes empreses. Per això, i atenent que algunes
d’aquestes mesures encara estan en tràmit parlamentari, des de la Cambra es contactarà amb els
representants polítics del territori per intentar traslladar les inquietuds de la corporació en aquest
sentit.

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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Un document del 1901 mostra
com el Gremi multava la junta
directiva
El document que signa Gregori Salvat, avi de l’actual president del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp (GCBC), Gregori Salvat Barceló. El diploma indica com el gremi
multava als membres de la seva
junta que no assistien a les reunions de la directiva. Segons indicacions de Gregori Salvat, president del
GCBC, “segurament es feia perquè
molta gent de la junta se saltava les
reunions i d’aquesta manera se’ls
esperonava a no faltar i a prendre
part del comandament del Gremi”.
El document també mostra pel preu
que la multa era considerable per
l’època, per la qual cosa se suposa
que no hi faltarien més a les esmentades reunions.

ALQUILER, VENTA, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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www.cormesa.es
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Tel. 977 333 756 Fax 977 313 197 insareus@hotmail.com
Pl. Pare Gil, 8B • 43202 REUS (Tarragona)

Videovigilància i Sistemes de Seguretat de Reus, s.c.p.
C/ Camí de Valls, 81-87 nau 11 - Redessa - Reus
977 301 764 info@visser.es · www.visser.es

DESDE 1939

ALUMINIOS CASTIDUR S.L.

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.

VENTANAS - PERSIANAS - MOSQUITERAS - ETC…
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS ESPECIALES
C/ del Sofre nº 10, Nave 20 Pol. Ind. Riu Clar - 43006 TARRAGONA
Tel. 977 08 16 42 / Fax 977 54 68 33 / Mòb. 637 588 694
aluminioscastidur@gmail.com

Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat

Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

• CONSTRUCTORS DE NATURA
• JARDINERIA INDUSTRIAL
• VIVERS DE PRODUCCIÓ
• VENDA AL MAJOR I DETALL
• FLORISTERIA LISARTFLORAL
• EVENTS EN GENERAL
• SERVEI DE CAFETERIA
C. Sant Antoni 13 - Tel. 977 85 00 59
Fax 977 76 88 14 - 43330 RIUDOMS
oficines@vivers-jordis.com

-ELECTRICITAT
-FONTANERIA
-CLIMATITZACIÓ
I N S TA L · L A C I O N S

&

Manuel Espinosa
& 636 209 104

MANTENIMENTS

Francesc Oller
& 620 792 990

servi.ma.f@hotmail.com

-CALEFACCIÓ
-ENERGIA SOLAR
-BUTLLETINS

C/ Bertrán de Castellet nº 2A, local derecha. REUS 43203 Tarragona

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com
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Exposició de fotografia ‘DiagonalCornellà’, al CIMIR
El Centre de la Imatge Mas Iglesias presenta l’exposició «Diagonal – Cornellà», un recull de fotografies de
Conchi Martínez (Soria, 1963) realitzades al llarg de diversos mesos en el trajecte de metro que va de l’estació de Diagonal a la de Cornellà, a Barcelona, el recorregut que va des del seu domicili al centre on treballa i
a la inversa. L’exposició es pot visitar al CIMIR (plaça de
Ramon Amigó, 1) fins al 24 de novembre, de dimarts a
dissabte de 10:30 a 14:00 h i de 17:00 a 19:30 h.
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Inauguració d’Apple,
al Gaudí Centre
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, junt amb altres membres del govern municipal, van assistir el apssat dimarts 23 d’octubre a la inauguració de la botiga
que Intecat iStore, distribuidor oficial d’Apple, que s’ha obert als baixos del
Gaudí Centre, a la plaça del Mercadal. L’empresa, reconeguda amb el segell
d’Apple Premium Reseller de la multinacional tecnològica, va obtenir el passa
mes d’agost la millor puntuació de les ofertes tècniques i econòmiques que
s’han presentat al concurs públic convocat per la societat municipal GUPSA
per adjudicar el servei de gestió del local comercial. En l’adequació del nou
espai hi han intervingut les empreses la primera del GCBC, Constecnia, Aisladur i Tallers Valero.
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El Gremi present a Expro/Reus
amb la Cambra de Comerç

CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD
GAS
INSTALACIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

C/ Victoria Nº28 Reus Tl. 676472821

Estand de la Cambra amb l’espai dedicat al GCBC

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

En la 42 edició de l’Expro/Reus el Gremi de la Construcció del Baix Camp (GCBC) va comptar amb una taula a
l’estand de la Cambra de Comerç de Reus que es trobava al vestíbul de Fira de Reus just davant de l’espai
destinat a l’Ajuntament de la capital del Baix Camp.
Durant el certamen el Gremi va lliurar als visitants informació dels serveis que atorga de cursos de formació,
bonificacions i descomptes en assegurances, telefonia,
abocaments de runa, avantatges en l’adquisició de vehicles i del conveni en sistemes de seguretat, a banda
d’assessorament gratuït en gestoria i d’advocat. També
es va exposar una mostra de diferents números de la
revista La Façana del GCBC que va despertar l’interès de
bona part dels visitants a l’estand.
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Recepció a les entitats en el
marc de la fira

D’esquerra a dreta a la recepció d’entitats hi van assistir: Jordi Cabré, Gregori Salvat, Isaac Sanromà, Isidre Domènech, Juanjo Sánchez,
Antoni Ruiz i Xavier Colom.

Foment Reus Empresarial també va estar present a la Fira

La Cambra de Comerç de Reus va oferir dins l’Expro/Reus una
recepció a les entitats que va obtenir una bona afluència de
públic. L’acte va resultar molt efectista i amè i va servir per
intercanviar diferents opinions entre els assistents.
Pel que fa al comitè executiu d’Expro/Reus ha valorat molt
positivament els resultats de la fira i especialment dels canvis
introduïts, com la reducció de dies (del 10 al 14 d’octubre) i la
nova distribució d’espais. El nou format fa una clara distinció
entre les jornades tècniques i institucionals i la part festiva
del cap de setmana, que són els dos pilars de la fira.”Amb
la reducció de dies s’ha aconseguit recuperar expositors que
feia anys que no venien a l’Expro/Reus i alhora mantenir el
nombre de visitants i, per tant, de contactes comercials que
es generen a la fira”, ha manifestat el president del comitè
executiu de firaReus, Isaac Sanromà.
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Es tanca el procés de participació
de l’avanç del POUM
Amb el final de l’exposició de l’avanç del POUM el passat dia 20 de setembre, es va donar per finalitzat el
procés de participació de l’Avanç del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). En total s’han recollit
63 suggeriments, dels quals 57 han estat a través del
Registre General, i la resta a través dels mecanismes
que el web del POUM (http://poum.reus.cat/) posava a
l’abast dels ciutadans. Les dades també posen de manifest que el web específic del POUM ha rebut durant
l’exposició pública un total de 1.766 visites de persones.
Durant l’exposició pública l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme i la regidoria de Participació i Ciutadania van
organitzar l’exposició «Identitat Futur» a Cal Massó, que
ha rebut fins a 661 visitants, i on s’han realitzat un
total de 17 xerrades. Coincidint amb la inauguració de

l’exposició, també es va posar en marxa la pàgina web
del POUM:www.poum.reus.cat. Amb informació general
sobre el POUM de Reus, sobre els diversos canals de
participació, els mapes de la ciutat, la documentació,
notícies relacionades i l’agenda.
Entre els suggeriments rebuts dels ciutadans, la temàtica més comentada ha estat la del traçat ferroviari.
S’ha observat una bona acceptació per part dels ciutadans del canvi d’orientació de ciutat, que aposta per
una compactació de Reus i per un creixement mesurat.
Els propers passos a desenvolupar són la presentació
i aprovació d’alguns documents com ara el catàleg de
masos o la revisió del pla d’habitatge. L’aprovació inicial del POUM està prevista pel primer semestre de 2013,
amb la voluntat d’acabar el mandat amb l’aprovació
definitiva d’aquest document pel Ple municipal.

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ
ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL
Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m
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Premi Vidal i Llecha pel Centre
Pastoral d‘Acollida al Pres

Paquita Sans i Pilar Carreras van ser premiades per la seva labor
d’ajuda als necessitats

Miquel Vilella acompanyat de la seva esposa van acudir a l’acte
representant a la Germandat i Confraria que col·laboren amb
l’entitat premiada.

El Centre Pastoral d’acollida al Pres i al Necessitat de
Reus, i el poble de Lakabe (Navarra), van rebre el passat dia 5 d’octubre el Memorial per la Pau Josep vidal
i Llecha 2012 al Centre de Lectura de Reus. El Centre
Pastoral ha estat premiat pel seu treball constant a favor dels presos, les famílies i d’altres col·lectius més
marginats i el poble de Navarra Lakabe, com a model
alternatiu social, ecològic i no-violent,
amb una manera de viure i conviure
col·lectiva i autosuficient.
L’acte va comptar amb la presència de
diferents personalitats el president del
Centre de Lectura Xavier Filella , el delegat de Cultura de
la Generalitat a Tarragona, Jordi Agràs, les regidores de
l’àrea d’Ensenyament i Política Lingüística, Dolors Sardà
i Àngels Tello de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus; de Liesel Vidal, vídua de l’advocat Josep
Vidal Llecha i d’en Miquel Vilella, expresident del GCBC,
que va acudir a l’acte acompanyat de la seva esposa,
Anna M. Dalmau, en representació de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua i de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna, ja que aquestes entitats, precisament col·laboren amb el Pa de Sant Antoni, amb el
Centre Pastoral d’Ajuda al Pres i el Necessitat que ha
resultat distingit.

L’entitat està encapçalada per Paquita Sans i Pilar Carreras, les seves accions estan destinades, bàsicament,
als presos i a les seves famílies. El Poble de Lakabe, ocupat fa 32 anys per joves sorgits del moviment
d’objectors, consta d’alguns habitatges i d’una casa
comunitària on mengen totes les persones juntes i on
s’allotgen en habitacions grans. Lakabe és un projecte

‘La Germandat i Confraria col·laboren amb
l’entitat guardonada’
que s’ha forjat a ell mateix a través d’un llarg recorregut fins que ha aconseguit consolidar una estructura
comunitària.
L’Associació Vidal Llecha té com a objectius fer conèixer
la persona de Josep Vidal i Llecha durant l’acte es va
projectar un vídeo sobre un nou projecte a l’Índia de la
Fundació Vicente Ferrer d’ajuda a les dones que pateixen marginació i violència en aquet país: Aquest premi
destaca per la seva trajectòria en defensa de la pau i
de la fraternitat universal, promou tota mena d’iniciatives a favor de la pau i el desarmament en el marc del
respecte als drets de les persones i dels pobles. Aquest
Memorial va començar el 1985 amb Arcadi Oliveres.

CONTENIDORS
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VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

PROPERA OBERTURA
C/ RECASENS I MERCAD, 45 - POL. AGRO REUS

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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Rebaixa del 90% de l’ICIO
ques, que passa del 65 al 75%. Així
mateix, l’ordenança general contempla l’increment de la bonificació
del 3 al 4% pel pagament avançat
dels tributs.

El govern de Reus incorpora a l’expedient d’Ordenances fiscals de
2013 una bonificació del 90% de
l’ICIO per a obres d’adequació d’habitatges per a persones majors de
65 anys o amb mobilitat reduïda,
així com per a la instal·lació de sistemes d’estalvi energètic en habitatges. Les dues mesures se sumen
a les ja anunciades de rebaixa del
50% de la taxa d’activitats als nous
negocis; i d’increment de la bonificació de l’impost de vehicles per
als cotxes i les motocicletes elèctri-

Geología

Bonificacions socials
S’inclou com a novetat la bonificació del 90% de la quota de l’ICIO
per a aquelles obres de millora de
l’accessibilitat i d’adaptació d’habitatges de persones majors de
65 anys o amb mobilitat reduïda.
Aquestes obres hauran d’estar contemplades en el marc dels convenis
que l’Ajuntament de Reus signarà
pròximament amb entitats i associacions gremials i empresarials.
D’altra banda, i d’acord amb les
normatives estatals, les ordenances
recullen com a novetat l’exempció
de la plusvàlua en casos de dació
en pagament de les hipoteques.
L’expedient d’ordenances de 2013
manté vigents, entre altres, les següents bonificacions socials:
• Del 30 al 50% de l’IBI als habitatges de protecció oficial.
• Del 45 al 90% de l’IBI per a
l’habitatge habitual de les families nombroses

Medi Ambient

•

•

Del 75% de l’ICIO a entitats de
dret públic i fundacions sense
finalitat lucrativa amb fins d’assistència social.
Del 75% de l’ICIO per obres realitzades en immobles dedicats
a l’assistència social.

Bonificacions d’impuls econòmic
Una altra novetat és la reducció directa del 50% de la quota de la taxa
d’activitats per a tots els negocis
que es donin d’alta el 2013; i una
rebaixa d’un 30% addicional de la
taxa d’activitats per a les empreses
que creïn i mantinguin un mínim de
2 llocs de treball durant el 2013.
Entre altres bonificacions d’impuls
econòmic i de generació d’ocupació, la proposta del govern pel 2013
manté les següents:
• Del 50% de l’IBI als immobles
d’organismes públics d’investigació.
• Del 95 % de l’IBI als immobles
d’ensenyament universitari.
• Del 50% de l’IAE a cooperatives, unions, federacions i confederacions.

Hidrogeología

Geotècnia

NOUS
SERVEIS

MICROPILOTS

Cambrils

Passeig La Salle 9, 1r 1a
43850 Cambrils, Tarragona
Tel. +34 977 368 089
Fax. +34 977 368 046
info@geomediterrania.com

GEOTÈRMIA

Barcelona

Av. Josep Tarradellas, 91 - 95
08029 Barcelona
Tel. +34 93 363 43 99
Fax. +34 977 368 046
barcelona@geomediterrania.com

ESTUDIS D’IMPACTE
I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

www.geomediterrania.com
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servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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Societat civil
Isaac Sanromà
President de la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Reus

Reus pateix les envestides de la crisi. Com passa arreu del món. La ciutat travessa una realitat econòmica
complexa que té el seu reflex en
tots els àmbits de la vida local. Les
últimes notícies, en aquest sentit,
són prou eloqüents. L’administració
local s’ha d’estrènyer el cinturó per
poder ajustar-se a aquesta nova realitat on el discurs de les retallades
ho inunda absolutament tot. L’empresa privada ja fa temps que ha fet
els deures en aquest sentit.
Però per molt malament que puguin
anar les coses, hi ha un capital a
la nostra ciutat que no es devalua,
sinó tot el contrari. Esdevé un valor segur, de referència, quan les
coses s’emboliquen. Em refereixo a
la nostra societat civil. Un repàs a
la història de la ciutat ens serveix
per adonar-nos que han estat les
entitats les que han impulsat grans
projectes de ciutat que han esdevingut referència. En aquest punt
l’administració local acompanyava
aquestes iniciatives liderades per
aquest entramat d’entitats disposades a posar el coll en benefici de
la ciutat.
En bona part aquesta dinàmica s’ha-

via perdut. La bonança econòmica
havia permès a l’administració local
ocupar àmbits d’activitat i d’impuls
ciutadà més propis de la societat
civil. I va arribar un punt que era
l’ajuntament el capdavanter de gairebé tots els projectes ciutadans de
referència. No en facin dir si era bo
o dolent. Ni buscar culpables entre
un o altre costat. Seria fàcil acusar
a l’ajuntament d’ingerència o a les
entitats de passivitat. Però jo no ho
faré bàsicament per la necessitat de
mirar sempre endavant amb l’objectiu de poder fer gran aquesta ciutat i de pensar sempre en positiu.
Aquesta és la manera de fer de la
Cambra.
Amb la força de les entitats
Però fet el diagnòstic, la constatació
objectiva, el que li cal a la ciutat és
recuperar l’antic model d’actuació.
D’entrada constatant una evidència, la situació per la que travessa
l’ajuntament que difícilment podrà
mantenir el protagonisme que tenia
fins ara en tots els àmbits d’activitat ciutadana. És l’hora, per tant, de
la SOCIETAT CIVIL. La ciutat necessita del nostre esforç, de la nostra
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implicació per mantenir el lideratge en una època de migradesa. És
cert que falten recursos econòmics,
però en sobren d’humans. A Reus,
d’aquests, mai n’han faltat. La ciutat és el que és gràcies a la seva
gent que en bona part ha treballat
de manera activa articulant, a través de la força de les entitats, iniciatives punteres en el seu àmbit.
Des de la Cambra entenem que cal
fer aquesta aposta per recuperar
el protagonisme que ens pertoca.
Treballant en correspondència amb
l’ajuntament, aportant el nostre gra
de sorra per ajudar a construir la
ciutat que volem. A la nostra corporació ho hem fet sempre així i
mantindrem aquesta dinàmica de
treball. Seria fàcil caure en el parany de les lamentacions, del pessimisme. La ciutat necessita ara més
que mai d’aquesta dosi de coratge,
de força, de sentiment que només
podem aportar les entitats. Perquè
si una cosa no es podrà retallar mai
en aquesta ciutat és l’entusiasme
de la seva gent, de la nostra Societat Civil.

La imatgeria religiosa als
carrers de Reus
(Basat en el relat de Josep Olesti i Trillas)

Josep M. Salvadó Bigorra
Expresident de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

La capella de la Mare de Déu del Carme
Carrer Alt del Carme, número 5

ATT

ATT

Capella de la Mare de Déu del Carme que hi a la casa número 5 del
carrer Alt del Carme de Reus

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057
www.andamiostejeda.com
Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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Els darrers anys del segle passat, els meus avis
(escriu en el llibre de la imatgeria religiosa Josep Olesti i Trillas) compraren la casa número 18
del carrer Alt del Carme, de la qual havien estat
propietaris una família que era coneguda amb el
nom del Cal Jesús. Aquests expropietaris tenien
cura de guarnir la capella de La Mare de Déu
del Carme que hi a la casa número 5, gairebé
davant de la que adquiriren els meus avantpassats. Tot i que no tenien la capella a la mateixa
casa , desconec el per què cuidaven d’ella. El
fet però, és que els venedors de l’immoble demanaren als meus avis i als meus pares, que
vivien junts, per tant formaven una sola família,
que continuessin sent els responsables de la capella. Així, els en lliuraren l’escalinata de fusta
que, pels dies de festa de la patrona del carrer,
es penjava ala façana de la casa número 5 sota
la capella; unes cortines de dom`pas vermell per
als dies de festa i uns escapularis més grans i
diferents per a la resta de l’any.
Els meus predecessors acceptaren l’encàrrec i
heus aquí perquè la meva família, potser des
del 1898, foren any darrere anys els sagristans
de la capella de la Mare de Déu del Carme, patronímic del carrer.
Jo que vaig néixer el 1905 (diu Josep Olesti) en la
llar de la meva família, he vist al llarg de tota la
meva vida l’alegria i el neguit dels meus. Cada
16 de juliol, guarnir la capella a l’estil clàssic
d’aquell temps era un neguit i herència pietosa
que heretàrem dels precursors. Els avis es feren
vells i es moriren, i passaren el costum als meus
pares, aquests, també, per llei de vida, s’envelliren, per la qual cosa continuaren la tradició el
meu germà i jo, ajudats per les nostres dones.
Seguirem en el proper número de la revista La Façana
en més informació i història sobre la capella de la Mare
de Déu del Carme.
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El ‘Pa de Sant Antoni’, un inici
d’antiga beneficència
Quan l’estat no es feia càrrec de les necessitats més
bàsiques,van sorgir diverses iniciatives per ajudar a cobrir les mancances bàsiques dels col·lectius més necessitats. Una d’aquestes iniciatives és l’anomenat ‘Pa de
Sant Antoni’.
Joan Amades afirma, sense marge al dubte, que sant
Antoni de Pàdua “era indubtablement el sant més venerat a casa nostra i el que gaudia d’un culte popular
més intens (1)”. Moltes llegendes i fets fabulosos embelleixen la biografia d’aquest franciscà (Lisboa, 1190
– Pàdua, 1231). Dins la biografia que fa Joan Bada dins
la Gran Enciclopèdia Catalana fa constar que al voltant
de la figura del sant hi havia diverses formes de devoció entre els quals “l’anomenat pa dels pobres, que
consistia en una almoina de pa en record d’un miracle
(2)”. Aquest fet miraculós va esdevenir en un moment
de fam generalitzada en la qual, el sant, va repartir tot
el pa del convent on residia entre els pobres que demanaven almoina. El frare encarregat de la fleca, en veure
els cistells buits, va cercar Antoni i el reprendre per
la seva acció. El sant el va enviar a mirar, de nou, les
paneres que, meravellosament, tornaven a estar plenes
fins dalt.
“La devoció del Pa de sant Antoni és d’origen relativament recen)”. De tota manera, es va establir en diverses zones la recaptació de donatius per elaborar que
posteriorment servirien per l’elaboració de pa que es
distribuiria entre la gent necessitada. En el cas de la
germandat mirem de distribuir aliments per aquells que

Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

en tenen més necessitat.
En alguns llocs, on hi ha una devoció especial a l’altre
Sant Antoni, l’abat o ‘del porquet’, es pot haver transvasat la tradició cap a dates de gener. Aquest és el cas
de Falset on al finalitzar la missa en celebrar la encamisada es reparteix el Pa.
En el nostre cas nosaltres gestionem les aportacions
que ens fan del Pa entre els més necessitats de Reus.
Hi ha diverses associacions que tenen cura de la part
de la societat més desafavorida.
Corren temps difícils, per tant, el Pa de Sant Antoni
encara és un maó més que pot ajudar a la solidaritat a
qui més ho necessita.
(Vegeu pàgina 21 d’aquesta revista)

Germandat de Sant Antoni de Pàdua i
Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Exposició ‘La Caputxinada. Crònica
gràfica’ de Guillem Martínez

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
C/ Arquitecte Caselles nº 21 bx Reus
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

El Centre de la Imatge Mas
Iglesias mostra fins al 7 de
desembre l’exposició fotogràfica «La Caputxinada.
Crònica gràfica», de Guillem
Martínez, un recull d’imatges captades durant els fets
que van passar al convent
dels pares caputxins de Sarrià entre el 9 i l’11 de març
de l’any 1966. La mostra
aplega 51 imatges, 22 de les
quals són còpies de l’època
i 29 còpies modernes: sempre es tracta de reproduccions d’emulsions de sals de plata sobre
paper fotogràfic. L’exposició és possible
gràcies a la col·laboració del CIMIR, l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Centre de
Lectura de Reus. Es podrà visitar de dimarts a dissabte de 10:30 h a 14:00 h, i
de les 17:00 h a les 19:30 h.
Amb el nom de Caputxinada es coneixen
els fets que varen tenir lloc al convent
dels Pares Caputxins de Sarrià, Barcelona, entre el dimecres 9 i el divendres 11
de març de 1966 amb motiu de l’assemblea constitutiva del Sindicat Democràtic
d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB) on s’havien d’aprovar la
declaració de principis i els estatuts del
sindicat.
L’acte, que va aplegar més de cinc-centes persones entre delegats i representants estudiantils, intel·lectuals i professors, va ser custodiat per la policia que
va comparèixer davant del convent i va
exigir la dissolució dels concentrats, començant a demanar la documentació a
les poques persones que en sortien. Això
va provocar que la resta d’assistents es
quedessin dins de l’edifici produint-se

un setge de quaranta-vuit hores durant
les quals els estudiants i intel·lectuals
van conviure com a hostes dels frares.
El tercer dia de la tancada, coincidia amb
la reunió setmanal habitual matutina del
consell de ministres presidit pel general
Franco. I el general Franco, a través del
ministre de Governació de les hores va
ordenar a la policia per entrés en el convent i dissoldre la reunió il·legal. I així
va ser. La policia va forçar la porta del
convent i va obligar a sortir els reunits.
Era l’hora de dinar. Al mateix atri conventual, els policies de la secreta van
anant recollint lentament la documentació: la majoria d’assistents foren deixats
anar, mentre que invitats, indocumentats
i estudiants fitxats o sospitosos foren
posats a banda i conduïts a les dependències de la Jefatura Superior de Policia
de Via Laietana per ser interrogats. Uns
pocs, poquíssims, van amagar-se o van
poder travessar el filtre policíac.
La crònica gràfica de la Caputxinada reuneix les imatges captades per Guillem
Martínez, des de dins estant, durant els
dies del setge.

Visita a l’associació de Veïns de la Urbanització Pelayo
El regidor de Via Pública, Hipòlit Monseny, com
a representant del govern, ha visitat aquest
mes passat l’Associació de Veïns de la Urbanització Pelayo, acompanyat del seu president,
Andrés Delgado i altres membres de l’entitat.
Durant la visita s’ha posat de manifest la necessitat d’arranjar la carretera de l’Institut Pere
Mata, o la reposició d’alguns panots del carrer
Bonaire. A banda, els veïns també han comentat
que cal condicionar els vorals dels embornals.
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Centre d’Innovació Tecnològica a Reus
IBM ha anunciat aquest mes passat, concretament el passat dia 10
d’octubre, la pròxima creació d’un
Centre d’Innovació Tecnològica (CENIT) a Reus, que serà gestionat per
la companyia INSA (empresa del
Grup IBM). El centre s’instal·larà
en dependències de Tecnoredessa,
en l’àmbit del parc tecnològic i del
clúster en tecnologies de la informació i la comunicació.
Des d’aquest centre, el quart que
crea aquesta companyia a Espanya,

es prestaran serveis a la Generalitat
de Catalunya en virtut del contracte
adjudicat a la UTE formada per IBM
i INSA en l’àmbit de la gestió socisanitària el passat mes de juliol.
Per realitzar aquesta tasca, la companyia INSA contractarà desenes de
professionals especialitzats.
El CENIT de Reus, que té previst estar operatiu a finals de novembre,
podrà acollir inicialment al voltant
d’un centenar de treballadors. De
manera immediata s’incorporaran
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professionals tant amb experiència
(especialment en Java, J2EE i en
SAP) com sense experiència (recent
titulats en Enginyeria Informàtica o
llicenciats en Ciències).
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
afirmar que “la implantació d’una
gran empresa com el Grup IBM a
Reus dóna l’impuls definitiu al clúster en tecnologies de la informació
i la comunicació a l’entorn del parc
tecnològic”.

AFILIACIÓ

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com
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Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
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Endevinalles
1.- M’obro i tanco i guardo a dins
històries, consells i lliçons.
Hi ha qui em guarda amb molts bons fins,
i qui em deixa pels racons.

Sudoku

2.- No té arrel, branques, ni soca
i ple de fulles està.
3.- Plana com la mà
blanca com la neu
parla sense boca,
camina sense peus

7 9 4

5

1 8

4.- Tan gran com un camí
i cap en un pot petit.
Què és?

8

2

2

9 3
3 4

6

8

2

4 7

8

4 2

3 5 6 7
3 5 6

Troba les 6 diferències

6 8

9

PROVA DE PERCEPCIÓ

Troba les 6 diferències entre els dibuixos

Pressupostos sense
compromís

1 6 8 4 2 9 7 5 3
2 7 9 8 3 5 6 1 4
4 3 5 6 7 1 8 2 9
9 8 3 7 1 4 2 6 5

4.- Fil

6 5 2 3 9 8 1 4 7

3.- Carta
2.- Diari

impereus.sl@gmail.com
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7 4 1 5 6 2 3 9 8
8 9 6 2 5 3 4 7 1
5 2 4 1 8 7 9 3 6

1.- Llibre

3 1 7 9 4 6 5 8 2

Solucions endevinalles:

Impermeabilización depósito de agua - Cubiertas - Morteros técnicos - Aditivos - Pavimentos
técnicos - Aislamientos - Mantenimiento - Protección contra el fuego - Asesoramiento Soluciones integradas a medida - Formación - Compromiso
Nos adaptamos a tus necesidades

C/ Vicent Andrés Estellés, 3 43206 REUS Télf.977 310030 www.puntquimic.com info@puntquimic.com

PRODUCTOS TOP:









IMPER ELASTIC MAX (Impermeabilizante para usos extremos)
PUNT TOP (Antideslizante para suelos)
SELLA MS (Adhesivo sub-acuático)
MULTIGRIP (Puente de unión para superficies de baja adherencia)
NIVEL MULTI (Auto-nivelante aislante acústico)
BANDASTOP (Banda tapa fugas de tuberías)
REVETERM (Revestimiento de corcho, térmico, acústico y decorativo)
DRENA MUR (Lámina para drenajes verticales revestidos)

Para mayor información visite la web www.puntquimic.com o contacte con
nosotros, vía teléfono 977.310 030 o info@puntquimic.com y será asesorado
por nuestro departamento técnico.

Equipo de aplicaciones técnicas.

Productos de alta calidad que
mejoran el rendimiento y ayudan a
optimizar costes.

DESCUENTO especial de un 15%
durante este mes en los productos de nuestra
amplia gama, dirigidos a sectores como,
industria,
alimentaria,
mantenimiento,
construcción.

NUEVA PAGINA WEB
www.puntquimic.com

