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La sortida de la crisi només és possible amb unitat de tots els implicats. Per aquest
motiu cal destacar la importància del manifest ‘Progrés amb la construcció’ presentat
el passat 18 de febrer a Tarragona. el qual va ser signat per les diferents organitzacions empresarials i també pels sindicats del sector que han decidit fer front comú per
reclamar a l’administració que impulsi obra pública, entre altres mesures que incorpora el manifest.
Les parts han consensuat un manifest on es reclama l’obra pública i la rehabilitació i
reforma d’edificis per reactivar l’economia i generar nous llocs de treball. Els estudis
indiquen que per cada 600 mil euros que s’inverteix a la construcció es generen 10
nous llocs de treball directes i altres d’indirectes.
Una de les accions directes per oferir sortides als aturats que encara arrossega actualment el sector és l’obertura d’un centre de formació professional específic, ubicat al
barri de Campclar, que ja és una realitat.
En el manifest reclamem també incentius fiscals i menys retallades. Per aquest motiu
fem un toc d’alerta al Govern perquè fugi de les mal anomenades polítiques d’austeritat.
Els constructors i els sindicat reconeixem que no és viable tornar a la situació d’abans
de la crisi, però veiem moltes possibilitats en les obres de rehabilitació i reforma d’un
envellit parc d’habitatges. Això sí, cal que l’administració també ho tingui clar.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Unió d’empresaris i treballadors per impulsar el sector de la construcció

El Gremi de la
Construcció no es fa
responsable de l’opinió
dels seus col·laboradors en
els treballs publicats,
ni s’identifica
necessàriament amb la
mateixa.
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ACTUALITAT SECTOR

Unió d’empresaris i treballadors per
impulsar el sector de la construcció
Es presenta ‘Progrés amb la construcció’, un manifest consensuat entre totes
les parts que reclama suport al sector com a element clau per superar la crisi
Les diverses organitzacions patronals del sector de la construcció,
entre elles el Gremi de la Construcció del Baix Camp com a integrant
de la FEGCO, i els sindicats de la
construcció tarragonins han decidit alçar de nou la veu per reclamar
mesures per revifar un sector que
en sis anys ha perdut 25.000 llocs
de treball, més de 4.000 empreses
i que actualment compta amb uns
12.000 aturats a la demarcació.
Consideren que la construcció és
una “part important de la solució
al problema de la crisi”. Per aquest
motiu, han consensuat un manifest
en què plantegen a les administracions la necessitat de recuperar la
inversió en obra pública i infraestructures i promoure la reforma i
rehabilitació d’habitatges. De fet,
menys d’un 10% dels immobles
antics del territori s’han sotmès a
la inspecció tècnica obligatòria i es
calcula que encara en falten més de
40.000.
Reactivació del sector
Les organitzacions empresarials i
sindicals de la construcció han unit
esforços per reivindicar la importància del sector per a la reactivació
econòmica i la creació d’ocupació al
país.
Amb l’objectiu “d’enfortir” el sector, la Federació de Gremis de la
Construcció de Tarragona, FECOMACCOO, MCA-UGT i la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya
han signat el manifest ‘Progrés amb
la construcció’, un document que
inicialment es va presentar a Tarragona i en les pròximes setmanes
s’anirà exposant a la resta de demarcacions, abans de lliurar-lo a les
administracions públiques.

Presentació del manifest ‘Progrés amb la construcció’, a Camp Clar

El manifest reclama
a les administracions
l’adopció de mesures per
reactivar les indústries
de la construcció ja que
per cada 600.000 euros
invertits en el sector, es
generen deu nous llocs de
treball directes i altres sis
d’indirectes
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Es va aprofitar la inauguració de les
noves instal·lacions de la Federació
de Gremis de la Construcció a Tarragona (FEGCO) situades a Campclar a
les antigues instal·lacions de l’Institut Gaudí de la Construcció per presentar aquest manifest.
Destrucció de llocs de treball
El manifest alerta que entre els
anys 2007 i 2013 a la demarcació
de Tarragona el sector de la cons-

ACTUALITAT SECTOR
trucció ha passat de 37.000 assalariats a 12.500 (-67%), de 6.500 a
2.300 empreses (-64%) i de 4.600 a
11.300 aturats (45%), als quals cal
afegir els autònoms i les empreses
i treballadors d’activitats auxiliars.
Les organitzacions empresarials
calculen que actualment el sector
dóna feina a unes 12.500 persones
-en el règim general- a la demarcació de Tarragona i estima que té capacitat per superar els 20.000 llocs
de treball. Per això, reclamen a les
administracions l’adopció de mesures per reactivar la construcció.
Inversió, no despesa
Segons asseguren aquests estudis,
per cada 600.000 euros invertits en
el sector, es generen deu nous llocs
de treball directes i altres sis d’indirectes. Per tant, aquesta quantitat
de diner cal entendre-la com una
inversió i no una despesa. Les organitzacions empresarials i sindicals
lamenten que el sector estigui “demonitzat” per l’especulació immobiliària o la construcció d’infraestructures poc rendibles i insisteixen
que el gruix del sector, format per
petites i mitjanes empreses, no han
estat les causants de la crisi sinó
“víctimes” de la situació econòmica.
Josep Garcia, secretari de MCA-UGT
Catalunya va lamentar que l’administració no s’impliqui en la recerca de mesures per revifar el sector.
“Creiem que hem de fer un esforç
perquè la indústria de la construcció
sigui un esforç estratègic pel nostre
país”, ha reclamat. A més, Garcia va
rebutjar l’acusació que la crisi es
deu només al sector de la construcció. “El gruix empresarial són companyies petites i mitjanes que l’únic
que han fet durant tot aquest temps
és treballar”, va sentenciar.

Representació del Gremi de la Construcció de Baix Camp a Camp Clar.

Inversió en obra pública
La patronal i els sindicats proposen a l’administració pública que
recuperi la inversió pública en
obres i infraestructures de cara
al 2015. Lamenten que, des del
2008, les partides s’hagin reduït
en un 90% de mitjana.
El manifest demana el reinici de
les obres adjudicades i actualment aturades, un pressupost
per al manteniment de les infraestructures ja construïdes i
l’impuls d’obres amb retorn econòmic i social. Tot plegat, sota
el paraigua d’una nova Llei de
Contractes del Sector Públic per
evitar, entre d’altres, l’adjudicació de contractes a preus molt
inferiors als reals de mercat.
En el cas de la demarcació de
Tarragona, el sector veu oportunitats en el desdoblament de la
carretera N-340, l’autovia A-27, el
Corredor del Mediterrani, la terminal intermodal de l’Aeroport
de Reus i l’accés ferroviari al Port
de Tarragona i l’adaptació a l’am-

ple internacional del corredor
de l’Ebre. També contemplen la
construcció d’escoles a Tortosa i
Sant Carles de la Ràpita, una comissaria a Torredembarra, l’adaptació del centre penitenciari de
Tarragona com a centre obert o
les infraestructures necessàries
per a la celebració dels Jocs Mediterranis del 2017.
El manifest reclama “menys retallades” i racionalitzar les inversions. Un dels àmbits de futur pel
sector és la rehabilitació d’habitatges, ja que el parc d’immobles
compta amb més d’un 50% d’edificis construïts abans de 1980 i
entre un 7 i un 10% es troba en
mal estat o en estat ruïnós o deficient, segons el sector. La crisi
i la manca de recursos, però, fan
que les famílies i els propietaris
posposin les reformes. Davant
d’aquest fet, patronal i sindicats
plantegen a l’administració la
concessió de crèdits tous, ajudes
i beneficis fiscals.

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

Tel. 649 907 732

www.instalalegre.com
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• ELECTRICITAT
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• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
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ACTUALITAT GREMI

Progrés amb la construcció
Manifest per enfortir el sector de la construcció a Tarragona
Els agents socials representatius
del sector de la construcció a la demarcació de Tarragona, FEGCO, FECOMA-CCOO i MCA-UGT, considerem
necessari promoure accions que
permetin pal·liar els efectes de l’actual crisi en la indústria de la construcció, així com afavorir la seva
contribució al creixement de l’economia, donada la seva capacitat
d’arrossegament d’altres activitats,
tant industrials com de serveis, així
com la seva incidència en la qualitat
de vida dels ciutadans. Les organitzacions signants del present document no alberguem cap mena de
dubte envers la situació d’emergència en que es troba el sector de la
construcció i les seves indústries en
tots els seus elements i, derivada
d’aquesta, l’estat crític de l’economia a la demarcació de Tarragona,
i a la resta de Catalunya i Espanya.
Els milers de llocs de treball destruïts a les empreses i els centenars
d’elles que han desaparegut, així
com enginyeries i gabinets d’arquitectes, prefabricats i magatzemistes
de materials, agents immobiliaris,
empreses promotores, instal·ladors
i empreses de la fusta, etc., són la
breu descripció d’una tragèdia real.
Si a aquests llocs de treball directes sumem tot l’impacte de l’efecte
d’arrossegament a la resta de l’economia veiem, per dir-ho sense embuts, la desastrosa realitat que tractem d’afrontar amb reflexió, però
amb la necessitat que aquest sector

Pere Segarra, Dr. de la Càtedra d’Empreneduria de la URV, durant la seva intervenció.

Els agents socials
representatius del sector
de la construcció a
Tarragona, FEGCO, CCOO i
UGT, considerem necessari
promoure accions que
permetin pal·liar els
efectes de l’actual crisi en
la construcció
es situï en aquesta crisi, d’una vegada per totes,m com a part important de la solució al problema de
la crisi, donat que la construcció és
una activitat intensiva en ocupació:

Per cada 600.000 euros invertits a
la construcció, es generen 10 nous
llocs de treballs directes i altres 6
d’indirectes.
I és per això que farem propostes
sobre els següents blocs.
a) Reforma i rehabilitació d’habitatges i entorns urbans i rurals
Des dels agents socials entenem
necessari es procedeixi a l’adopció
d’un Pla de xoc que permeti pal·liar
els efectes de l’actual crisi, fomentant la realització d’obres en habitatges, oficines i locals comercials,
per part dels propietaris i llogaters.
El Pla de xoc tindria per objecte estimular al consumidor per a l’execució d’obres lligades a l’acondi-

Pressupostos sense
compromís

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com

impereus.sl@gmail.com
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ACTUALITAT SECTOR
cionament, millora del confort, de
l’eficiència i habitabilitat en sentit
ampli, sota criteris d’adequació al
Codi Tècnic d’Edificació (CTE), i a
les reglamentacions d’instal·lacions
aplicables, mitjançant un model
d’incentiu a la rehabilitació i reforma àgil, proactiu, i flexible en els
criteris d’aplicació, i que incorpori
totes les propostes presentades en
aquest document.
El ministeri de Foment estima que
per cada milió d’euros invertits en
rehabilitació, es dóna feina a 56
persones i per cada 100 milions en
ajudes, el sector públic recupera 96
euros en impostos i per estalvi en el
pagament de menys subsidis d’atur.
b) Obra pública i infraestructures
La inversió pública constitueix l’arma més important a disposició dels
governs per potenciar el creixement,
pel seu caràcter anticíclic i pel seu
impacte immediat sobre l’activitat
econòmica i l’ocupació.
S’ha de posar en marxa una política d’infraestructures integral i coordinada, que continuï reduint el
diferencial amb els països de l’Euro
zona i contempli un nou model de
conservació i manteniment de les
infraestructures.
En aquest sentit la inversió pública
en aquesta matèria no s’ha de considerar com una despesa, i hauria de
quedar fora del còmput de dèficit.
Cal recordar que per cada milió
d’euros invertits en infraestructures,
el retorn fiscal en percentatge del
PIB és del 0,62%, i el seu desglossament és el següent: Per cada milió d’euros invertits, el retorn fiscal
per l’Administració Pública és de
570.000 euros, bé com a pagament
per impostos indirectes i directes, o

per augment de recaptació via cotitzacions socials.
Proposem el desenvolupament del
pla d’infraestructures i d’equipaments, imprescindibles a Tarragona,
per contribuir al desenvolupament
de la demarcació i del país amb el
reinici de les obres adjudicades i
actualment aturades, un pressupost
extraordinari per al manteniment
de les infraestructures ja construïdes i les obres necessàries, que en
alguns casos ja han estat proposades, i que per dificultats econòmiques no s’han iniciat o finalitzat.
c) Habitatge
La política d’habitatge s’ha de centrar en els següents objectius:
Donar sortida a l’estoc d’habitatge,
tant protegit com lliure, flexibilit-

Entenem necessari es
procedeixi a l’adopció
d’un Pla de xoc que
permeti pal·liar els efectes
de l’actual crisi, fomentant
la realització d’obres en
habitatges, oficines i
locals comercials, per part
dels propietaris i llogaters

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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zant en el primer cas, els requisits
exigibles al demandant i permetent que els habitatges lliures que
s’ajustin al preu màxim de venda
o renda de la protegida, gaudeixin
dels mateixos beneficis fiscals que
els primers.
Foment del lloguer, especialment
necessari per proporcionar accés a
l’habitatge a aquelles persones que
no puguin accedir-hi en règim de
propietat (fonamentalment joves en
el seu primer accés).
Foment de la rehabilitació, a fi i
efecte de mantenir el patrimoni
residencial existent en condicions
adequades.
A Catalunya l’oferta d’habitatge de
lloguer és clarament insuficient:
Amb un 17% està a la cua d’Europa,
que de mitjana està per sobre del
30%.
Per tant, per tal de fomentar el lloguer, proposem el següent: Fer més
atractiva l’opció de lloguer, tant per
a propietaris com per a llogaters,
promovent alhora la participació
d’agències especialitzades, públiques i privades que, d’una banda, mantinguin la qualitat del parc
d’habitatges i, de l’altra, ofereixin
garanties a les parts implicades.
Permetre arrendar paquets d’habitatges protegits a entitats sense
ànim de lucre, que desenvolupin la
seva activitat assistencial o d’integració social. Per ajudar al llogater,
s’hauria d’augmentar el percentatge
de deducció en l’IRPF per les rendes
satisfetes, incloent a la base imposable les despeses de comunitat,
impostos o taxes que es satisfacin
per l’ús de l’habitatge.

(extracte del manifest presentat a
Tarragona el dia 18 de febrer)

ACTUALITAT SECTOR

Inauguració del nou centre de
formació de la FEGCO a Campclar
Amb el suport econòmic de la Fundació Laboral de la Construcció, el centre ha
de donar resposta a les necessitats de formació del sector de la construcció
Aprofitant la presentació del manifest “Progrés amb la construcció”,
el mateix dimarts 18 de febrer va
tenir lloc la presentació pública de
les noves instal·lacions de la Federació de Gremis de la Construcció a
Tarragona (FEGCO), que estan situades al barri tarragoní de Campclar,
en un edifici cedit per l’Ajuntament
de Tarragona, i que fins ara havia
acollit el desaparegut Institut Gaudí
de la Construcció.
Gràcies al finançament i el suport
decidit de la Fundación Laboral de
la Construcción (FLC) s’ha posat en
marxa un ambiciós programa pensat per les empreses, treballadors
aturats i joves aprenents. Les accions formatives impartides estan,
sobretot, dirigides als joves que
vulguin dedicar-se a aquesta professió, estiguin a l’atur o treballant.
L’acte d’inauguració va comptar
amb la presència de l’alcalde de
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros;
la director d’Empresa i ocupació de
la Generalitat a Tarragona, Carme
Mansilla; el president de la FEGCO,
José Osuna i Enrique Corral Álvarez,
Director General de la Fundación
Laboral de la Construcción. Tots
ells van destacar en els seus parlaments la importància de la formació per ajudar al sector i en concret
els treballadors que necessiten reciclar-se per les noves oportunitats
que pugui generar el mercat en els
propers anys. A l’acte d’inauguració
també hi van assistir representants
dels sindicats que van presentar
el manifest així com director de la
Catedra d’Empreneduria de la URV,
Pere Segarra i en representació del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp bona part de la junta directiva encapçalada pel seu president

Una de les noves aules del Centre de Formació de la FEGCO, a Camp Clar.

Aquest nou equipament
donarà servei als
treballadors que vulguin
reciclar-se i també als
joves que necessitin
formació específica per
treballar en la construcció
o tot allò que l’envolta
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Gregori Salvat.
De fet, el manifest presentat una estona abans de la inauguració fa esment de la importància de la formació: “La formació professional per
a l’ocupació ha de jugar el seu veritable paper, i tenir com a objectiu
prioritari la millora de la qualificació
dels treballadors i l’increment de la
competitivitat de les empreses”
Per aquest motiu el manifest reclama desenvolupar els mecanismes
adequats per incrementar la qualificació dels treballadors, establint els

ACTUALITAT SECTOR
ponts que permet el context actual
de la formació. És imprescindible
que, des del reconeixement de la
competència de manera flexible, es
pugui accedir a la formació professional i, des de la formació per a
l’ocupació desenvolupada a l’empresa o pels treballadors a través
dels plans d’oferta, es pugui fàcilment accedir als títols que s’imparteixen en l’àmbit de la formació professional.
Dissenyar plans de formació
També exigeix dissenyar els plans de
formació per a l’ocupació i els títols
de grau mitjà i superior, responent
als requeriments actuals del sector i
als canvis en els processos productius. L’activitat de les empreses del
sector de l’edificació s’encamina a
l’activitat de reforma i rehabilitació
d’edificis per aconseguir una millora
en l’eficiència energètica. Promoure
des de la formació l’adquisició de
les competències necessàries per a
la millora de la qualitat final, el respecte al medi ambient i la promoció
de les capacitats d’innovació en els
alumnes. Així mateix reclama facilitar l’ús de les TIC i de les tecnologies web 2.0 a la formació per a l’ocupació. Les noves tecnologies poden
facilitar l’accés a la formació, tant a
les empreses com als treballadors,
així com facilitar la transferència i
gestió del coneixement.

En aquestes dues imatges es poden veure els diferents representants de l’administració
local i autonòmica, organitzacions empresarias i sindicats a Camp Clar.
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Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR
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L’optimista

A la taula dels pecadors
Esteve Giralt. Periodista. Corresponsal de Rac1 a Tarragona
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Fa ja cosa de sis anys que estem en
crisi. L’habitatge ha estat, per moltes
i diverses raons, al centre de la recessió econòmica. La majoria d’analistes
ha coincidit a assenyalar l’esclat de la
bombolla immobiliària com un dels principals detonants de la crisi financera i la
destrucció massiva de llocs de treball.
No hi abundaré, no vull torturar ningú.
El negoci del totxo s’ha convertit en
l’ase dels cops, en el centre de la diana.
Molts han patit en pell pròpia o de ben
a prop la crueltat d’un mercat que els va
fer pagar el pis a preu d’or i amb la crisi
els ha pres la llar en propietat amb un
desnonament i un deute vitalici. Bancs
i caixes, que van concedir hipoteques a
40 i 50 anys, han compartit penitència
pública amb constructors i promotors.
M’incloc entre els qui han llançat crítiques i tota mena d’exabruptes contra
els pares de la bombolla immobiliària.
Vaig tenir el gust, fa uns dies, de compartir un dinar amb representants sindicals de la construcció a Tarragona i
membres de la patronal del mateix sector. Tots plegats asseguts en una mateixa taula amb els periodistes.
La trobada va superar, de llarg, les meves expectatives. Reconec que hi vaig
anar sobretot per la curiositat de saber
què explicaria un sector enfonsat per
la crisi, amb més d’un milió d’habitatges buits al país que no troben comprador ni mercat. “Ja està bé, la construcció no és el mal de tots els mals
de la crisi”, emfatitzaven des de la FLC.
‘L’honrat ofici de la construcció, reivindicava un paleta, ja jubilat. “Som els
pàries de l’economia, ja està bé”, lamentava, queixós, un delegat sindical.
Constructors i sindicats es van esforçar
en recordar als comunicadors, entre primer, segon plat i postres, que els petits
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constructors res tenen a veure amb els
gegants del totxo. Aquell monstre desbocat acostumat a utilitzar instruments
tan poc honrats com l’especulació o les
comissions. “Les nostres empreses no
cotitzen a l’Ibex 35”, recordava un experimentat constructor.
Pel cap de la majoria de comensals,
noms com els de Florentino Pérez i
obres públiques gegantines ara inútils com els aeroports sense avions,
les autopistes sense cotxes o les estacions de l’AVE sense passatgers.
“La construcció té 200.000 aturats a
Catalunya, 12.000 a Tarragona. I aquí
estem”, van reivindicar. Per completar
la fotografia, constructors arruïnats que
han vist com els seus pisos acabaven
en mans del banc dolent. La rehabilitació, l’habitatge social i la reactivació de
l’obra pública, “feta amb sentit comú”,
van ser algunes de les fórmules reivindicades per intentar sortir del forat.
Autocrítica
Tot i que vaig trobar a faltar autocrítica,
vaig marxar amb la sensació de que havia pagat la pena l’exercici de posar-se
a la pell durant tres hores dels qui durant sis anys han aparegut públicament
com un dels grans culpables de la crisi.
Una evidència: la generalització és tan
ràpida com injusta. Vaig enfilar el camí
a casa rumiant que poc o res tenen a
veure els grans gegants del totxo amb
els constructors que honestament van
treballar dur per guanyar-se la vida; o
amb els paletes que aguantaven llarguíssimes jornades laborals a canvi, això
sí, de sous tresmileuristes. Fins haver
compartit aquella taula de pecadors, havia reduït tot el sector de la construcció
a una simple i alleugeridora versió de
l’home del sac. Bon profit.

ACTUALITAT ECONÒMICA

L’atur creix
en 696 persones
a Tarragona

………………………………………………………………………………

La xifra total de desocupats a les
comarques de Tarragona arriba ara
a les 74.800 persones al febrer
Tarragona és l’única demarcació catalana on creix l’atur,
encara que unes dècimes, al febrer i respecte el mes anterior. L’increment ha estat de 0’94%, el que representa
696 desocupats més que al gener. Ara hi ha 74.800
aturats a les comarques tarragonines inscrites al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC).
L’atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat
va baixar el febrer passat en 4.285 persones. Això suposa que els desocupats
a Catalunya sumen
poc més de 630.000 En el conjunt
persones. En compa- d’Espanya, a finals
ració amb febrer de
de febrer hi havia
l’any passat, el nombre de desocupats re- 4,8 milions d’aturats
gistrats a les oficines inscrits a les oficines
del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) públiques d’ocupació
s’ha reduït en 35.590
persones, un 5,35% menys.
En l’àmbit estatal el descens ha estat de 1.949 persones en el que és la primera baixada d’aquest indicador
que es produeix des de l’inici de la crisi en aquest mes,
segons les dades fetes públiques pel ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
En el conjunt d’Espanya, a finals de febrer hi havia
4,8 milions d’aturats inscrits a les oficines públiques
d’ocupació.
El descens de febrer d’aquest any és el primer des de
2007, any en què la desocupació es va reduir en 7.233
persones. En els anys posteriors, coincidint amb la crisi
econòmica, l’atur sempre va pujar al febrer, especialment el 2009, quan es van registrar 154.000 desocupats més. En l’àmbit estatal, la Seguretat Social va guanyar el febrer 38.694 afiliats.
Les dues dades suposen una novetat: en el primer
cas, perquè és la primera vegada des que va començar la crisi que l’atur baixa en un mes de febrer, en
el segon, perquè des de 2008 l’ocupació sempre havia caigut en termes interanuals.

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

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

…………………………………………………………………………………..
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FORMACIÓ EMPRESARIAL

Construye 2020:
formació per obtenir
mà d’obra qualificada
en eficiència energètica
El foment de la construcció sostenible que s’impulsa
des d’Europa pretén que el 2020 tinguem un
consum gairebé nul en el nostre habitatge, essent
un revulsiu per a la situació d’atur del sector
“Construye 2020 “ és el títol que se
li ha de donat a la segona part del
projecte Build Up Skills Espanya,
emmarcat dins del programa de la
Comissió Europea, Intelligent Energy Europe, i que té com objectiu
fomentar la qualificació dels treballadors del sector de la construcció,
principalment de l’edificació, amb
l’objectiu de comptar amb suficient
mà d’obra qualificada en eficiència
energètica i energies renovables per
a complir amb els objectius energètic fixats per Europa a l’any 2020.
Un dels sectors més castigats per la
pèrdua d’ocupació que viu el país
des que s’iniciés la crisi econòmica
ha estat precisament la construcció.
El foment de la construcció sostenible que s’impulsa des d’Europa i
que pretén que l’any 2020 tinguem
un consum gairebé nul en el nostre
habitatge, pot ser un revulsiu per a
la situació d’atur del sector.
Projectes com el “Build Up Skills
Spain” permeten mirar cap al futur
i presentar un pla d’acció per aconseguir qualificar a les persones que
possibilitin el necessari canvi que
ha d’experimentar la construcció.
La Fundació Laboral de la Construcció va presentar a finals d’abril les
conclusions de la primera part del
projecte europeu “Build Up Skills
Spain” , en què també participen el
Ministeri de Foment, l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL)

i l’Institut Tecnològic de la construcció (Aidico).
Cadascun dels països membres de
la Unió Europea ha treballat en el
seu propi projecte “Build Up Skills”,
establint primer l’status quo per detectar les necessitats de competències, formació i barreres per assolir
els objectius 20-20-20, i en segon
lloc, es va crear un full de ruta pròpia per donar resposta a aquestes
necessitats.
Entre 28 i 60 milions d’inversió
Les dades de l’status quo actual van
indicar, per exemple, que “d’aquí a
2020, farien falta a Espanya entre
166.000 i 600.000 treballadors especialitzats i formats per fer front a
les necessitats del sector en matè-

Aquesta iniciativa es
marca com a objectiu
dissenyar plans de
formació i accions
formatives relacionades
amb ocupacions
i competències
professionals sobre
eficiència energètica i
instal·lacions d’energies
renovables
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ria d’eficiència energètica i complir
amb l’objectiu europeu 20-20-20”.
S’estima que “es necessitaran entre
28 i 60 milions d’euros d’inversió
anual per formar mà d’obra qualificada en eficiència energètica en
edificació a Espanya” .
Respecte al full de ruta, es van definir 29 accions i 11 recomanacions
que pretenen contribuir a la consecució de l’esmentat objectiu. Tal
com es recull en el full de ruta : “Es
necessitaria menys d’un milió i mig
d’euros per aconseguir posar en
marxa les 29 accions proposades” .
A la segona part del Build UP,
en què la Fundació Laboral de la
Construcció té de nou amb la col·
laboració de l’Institut Tecnològic
de la Construcció (Aidico), l’Institut
Nacional de les Qualificacions (Incual), adscrit al Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport, a més de la Fundació Tripartida per a la Formació
en l’Ocupació i l’Institut de Ciències
de la Construcció Eduardo Torroja,
pertanyent al CISC, es pretén desenvolupar aquesta full de ruta.

FORMACIÓ EMPRESARIAL

A Espanya faran falta
entre 166.000 i 600.000
treballadors especialitzats
i formats per fer front a
les necessitats del sector
en matèria d’eficiència
energètica

Concretament, en aquesta nova
iniciativa es marca com a objectiu
dissenyar plans de formació i accions formatives relacionades amb
ocupacions i competències professionals sobre eficiència energètica i
instal·lacions d’energies renovables
en edificis, en les que les conclusions del primer projecte Build Up
va detectar mancances. A més, està
previst posar en marxa diversos
cursos pilot per validar la formació
dissenyada.
Itinerari de rehabilitació energètica
Al mateix temps que la Fundació

Laboral treballa en la consecució
d’aquest projecte encaminat a complir amb els objectius europeus de
2020, l’entitat paritària imparteix diverses accions formatives dins d’un
itinerari formatiu en eficiència energètica, que pretén satisfer les noves necessitats de qualificació que
requereix el sector.
Actualment, la FLC té un “Curs
pràctic de càlculs per a la certificació energètica d’edificis existents”.
Es presenta en modalitat on line i
ensenya a l’alumne a realitzar els
càlculs tèrmics necessaris per a
l’obtenció del consum energètic i
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les emissions de CO2 anuals dels
edificis existents, així com la seva
qualificació energètica segons la legislació vigent, és a dir, que formarà
els futurs certificadors d’edificis.
També dins d’aquest itinerari formatiu, s’imparteix el “Curs pràctic
sobre Avaluació Tècnica d’Edificis”,
que permet aprendre a realitzar un
informe d’avaluació, l’instrument
administratiu que introdueix la recentment publicada Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes i que va més enllà de la fins ara
vigent Inspecció Tècnica d’Edificis.
Així mateix, per primera vegada des
del passat mes de novembre, la
Fundació Laboral de la Construcció
ha posat en marxa un “Curs pràctic de Líder i Calener-VYP “. Amb
aquesta acció formativa, de 40 hores de durada, es pretén formar els
professionals en les esmentades eines informàtiques, per a l’obtenció
de la qualificació energètica obligatòria per als edificis de nova construcció i els ja existents, d’acord
amb el procediment bàsic recollit en
l’esmentada normativa, així com per
a emetre el corresponent certificat
d’eficiència energètica.
Enrique Corral Álvarez, director general de
la Fundación Laboral de la Construcción

INFRAESTRUCTURES

Nova inversió de Foment per
impulsar el Corredor Mediterrani
El govern estatal destina 115 milions d’euros per desenvolupar el tram que
va de Vandellòs a l’Estació de l’AVE al Camp de Tarragona
El Ministeri de Foment ha aprovat
recentment una inversió de 115,6
milions d’euros per desenvolupar
el tram de l’AVE Vandellòs-Camp de
Tarragona, que permetrà la connexió amb la línia AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, segons ha
informat el ministeri.
Les obres consisteixen en l’execució
de les instal·lacions de telecomunicacions fixes, sistemes de protecció
de tren, enclavaments, control de
trànsit centralitzat i sistemes auxiliars de protecció i seguretat i la
inversió està cofinançada per les
ajudes RTE-T.
Les actuacions licitades destinen
66,8 milions a les obres i 48,71 mi-

lions a manteniment, execució de
les instal·lacions d’enclavaments,
sistemes de protecció del tren, telecomunicacions fixes, control de
trànsit centralitzat i sistemes de
protecció i seguretat. Aquest tram
té en total més de 69 quilòmetres i
entre les seves principals estructures destaquen el túnel de Rojals i
el viaducte del Francolí, totes dues
amb una longitud aproximada d’1,2
quilòmetres.
Vandellòs-Tarragona ha representat
sempre un coll d’ampolla a la xarxa
convencional, però aquest problema, assenyala el ministeri, està en
vies de solució amb la implantació
de l’ample de via internacional.

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

L’arribada del Cret@ al juliol
Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestacions i Assessoria Jurídica de Prestacions
Activa Mútua 2008

El proper mes de juliol, empreses i treballadors autònoms assistiran a un important esdeveniment relacionat amb la dinàmica i procediment en el càlcul i
compliment de les quotes amb la Seguretat Social. Les
sistemàtiques anteriors, tant RED directe com a RED
Internet s’aniran extingint i per tant, les empreses estaran obligades a canviar a un nou sistema. En aquest
procés, entitats com a Activa Mútua despunten com a
efectius col·laboradors de les empreses per fer aquest
trànsit no només assumibles, sinó fins i tot convertirho en una oportunitat per incrementar l’efectivitat de la
gestió i en conseqüència, augmentar la competitivitat.
Aquest nou sistema es coneix com Cret@, acrònim que
significa Càlcul de Recaptació per Treballador a través
d’Internet i compte entre els seus principals objectius,
que sigui la Tresoreria General de la Seguretat Social
(TGSS) i no les empreses, la que dugui a terme el càlcul
de les quotes de la Seguretat Social dels Treballadors,
una premissa que està precisant de significatius canvis en els vigents sistemes informàtics de recaptació i
cotització.
Entre els principals canvis que introdueix aquest nou
projecte destaca, com ja s’ha dit, el canvi de cotització
que passa de l’empresa al treballador. Se simplifiquen
les dades a comunicar atès que només s’hauran de lliurar les dades que disposi o no pugui calcular la TGSS.
La informació que l’usuari haurà de comunicar és: la
base de cotització; el número d’hores en contractes a

temps parcial; l’import de les compensacions de pagament delegat; les bonificació per formació contínua;
les especificacions per determinats col·lectius (artistes,
o sistema especial de la tomaca).
Informació individualitzada
Les comunicacions es realitzaran a través de fitxers en
format “xml” per a la seva presentació telemàtica. S’introdueix el concepte de tram que és cadascuna de les
parts en les quals es fracciona un període de liquidació
en el qual les condicions de cotització d’un treballador
d’alta en una empresa són coincidents íntegrament.
Amb l’aplicació del nou sistema Cret@, l’empresa haurà
de remetre a la TGSS la informació individualitzada per
treballador, necessària per al càlcul de les cotitzacions.
Es contempla la possibilitat que es duguin a terme liquidacions totals o parcials de les empreses. S’espera
una reducció del termini de presentació de la informació per part de l’empresa.
Com s’ha dit, el nou sistema entrarà en vigor al juliol, però serà una arrencada progressiva que afectarà
en primera instància a un contingent de tres milions
de treballadors i sembla que començaran a usar-ho les
empreses que compleixin característiques com: estar al
règim general, modalitat de pagaments normal (domiciliació/pagament electrònic) i periodicitat mensual. De
totes maneres, en primera instància conviuran el Cret@
i el sistema actual.
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MEDI AMBIENT

El Certificat d’Eficiència Energètica,
un document imprescindible
Aquest certificat atorgat per un especialista prèviament autoritzat és
obligatori des de l’any passat per vendre o arrendar un habitatge o un local
El 13 d’abril de 2013 es va publicar
el Reial decret 235/2013 en el qual
es va aprovar el procediment per a
la certificació d’eficiència energètica
d’edificis. Segons aquest Reial decret, a partir de l’1 de juny de 2013
qualsevol propietari que vulgui vendre o llogar un local o habitatge ha
de posar a disposició del comprador
o arrendatari un certificat d’eficiència energètica que atorga un tècnic
especialista prèviament autoritzat
per l’administració i que suposa
una despesa suplementària.
La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del
consum d’energia necessari per

satisfer la demanda energètica de
l’edifici en condicions normals de
funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de
set lletres, on la lletra G correspon
a l’edifici menys eficient i la lletra
A l’edifici més eficient segons el
consum d’energia i les emissions
de CO2 comparades amb un edifici
base de similar tipologia i localització. La certificació energètica d’edificis té només caràcter informatiu i
no obliga a fer cap rehabilitació tot
i que la seva inexistència és motiu
de sanció econòmica pel propietari.
L’etiqueta d’eficiència energètica és
el distintiu que assenyala el nivell
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MEDI AMBIENT

La certificació energètica
d’edificis té només
caràcter informatiu i
no obliga a fer cap
rehabilitació tot i que la
seva inexistència és motiu
de sanció econòmica pel
propietari
de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts
d’edifici. L’obtenció d’aquest certificat té un cost que pot oscil·lar
entre els 200 i els 500 euros, depenent de les característiques de cada
habitatge o local. El responsable
del pagament de la taxa és el propietari de l’edifici o habitatge. De
totes maneres i atès que el tràmit
d’inscripció al registre el duu a terme el tècnic certificador, és aquest
qui  s’encarrega d’executar el pagament de la taxa, dins de les tasques
que se li han encarregat.
El cost de la certificació pot ser molt

variable i serà fixat per les ofertes
existents. En primer lloc, cal tenir
en compte que un tècnic habilitat
per fer la certificació ha de fer una
visita tècnica a l’edifici o habitatge per recollir dades tècniques. En
segon lloc, ha d’introduir aquesta
informació en un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per
obtenir l’informe de certificació, i en
tercer lloc, ha de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN mitjançant
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
A la vegada cal considerar que el
tècnic certificador pot omplir dades
als programes reconeguts fent mesures, estimacions o bé amb dades
per defecte. Evidentment, el certificat serà més precís i tindrà més
qualitat quan les dades introduïdes
al programa informàtic siguin mesures i no pas dades per defecte.
Finalment, en totes les certificacions
hi ha un espai destinat a fer recomanacions de millora energètica de
l’edifici o habitatge. En aquest punt
es podrà valorar la qualitat tècnica
de les mesures, la coherència de les
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propostes i el detall de la valoració
econòmica que faci el certificador.
Per a què serveix?
La certificació d’eficiència energètica (CEE) proporciona informació útil
a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora,
també serveix per oferir opcions
a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les
recomanacions presents en els CEE
d’edificis existents.
Tenen l’obligació d’obtenir el CEE
els edificis de nova construcció i
tots els edificis o parts d’edificis
existents que es venguin o lloguin
a un nou arrendatari. Aquest certificat d’eficiència energètica té una
validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo
així com també es podrà renovar
voluntàriament si hi ha variacions
en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin
modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Els alcaldes de Reus i Tarragona,
units per defensar objectius comuns
Pellicer i Ballesteros van participar en una trobada organitzada per CEPTA
El restaurant Mas Folch va ser l’escenari de la conversa entre els alcaldes de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, i de Reus, Carles Pellicer, una trobada organitzada per
CEPTA i que va destacar pel seu
caràcter distès, però que també ha
aprofundit en els principals reptes
de present i de futur del territori.
Tan Ballesteros com Pellicer van fer
èmfasi en la necessitat d’unir esforços per reclamar respostes en els
objectius de caràcter territorial i
han estat d’acord al referir-se a la
“força” econòmica, empresarial, turística i cultural que tenen les dues
principals ciutats de les comarques
de Tarragona.
“Hem de fugir de debats de campa-

nar i treballar fort pel territori”, destaquen ambdós alcaldes, que van
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estar d’acord a destacar l’enorme
potencial turístic de les comarques
de Tarragona i s’han compromès a
treballar conjuntament per potenciar dos objectius estratègics com
són l’arribada de creuers al Port de
Tarragona i de nous vols a l’aeroport de Reus. Mentre que Pellicer
destacava que “el més important
és propiciar l’arribada del turisme i
mostrar-los el potencial del conjunt
del territori”, Ballesteros defensava
que “el turisme que se senti atret
per una oferta de macrocomplex
també pot combinar-se amb una
cuidada oferta de propostes de turisme gastronòmic, cultural o de natura, com la que disposa el conjunt
del territori”.

ACTUALITAT ECONÒMICA

Situació dolenta tot i la confiança
en la recuperació, segons la Cambra
En el primer Radar Cambra s’observa una lleugera tendència positiva en
les vendes per bé que no es tradueix en la creació de nous llocs de treball
La Cambra de Comerç ha decidit impulsar el Radar Cambra, un panell
format per un centenar d’empreses
de l’àmbit territorial de la corporació a la que es consultarà de forma
periòdica amb l’objectiu de conèixer
la situació, necessitats i preocupacions de les empreses de la demarcació i esdevenir alhora una eina de
comunicació amb aquestes.
La primera onada del Radar, que
correspon a l’últim trimestre de
l’any 2013, ha permès diagnosticar
els principals problemes a nivell
econòmic que existeixen actualment a la nostra zona. Al capdavant
d’aquest rànquing es situa la manca de finançament. Els tres aspectes
que es troben a continuació són la
debilitat de la demanda/consum,
l’atur i les infraestructures de comunicació. En la relació de greuges
també s’apunta la manca d’inversió
de les Administracions Públiques,
la morositat i els impagaments, els
problemes lligats a l’administració i
la seva manera de fer.
Consultats sobre la situació econòmica de la zona, la majoria la valoren de dolenta. Mirant els resultats
de forma optimista, el 41% pensen
que es regular. Però només un escàs 1% observa símptomes reals de
recuperació.
Quan es compara la situació actual amb la de fa un any (finals de

2012), tot i que gairebé la meitat
pensen que està igual, són més els
qui consideren que s’ha empitjorat
(36%) que no pas millorat (19%). I

Sobre la incidència del
procés sobiranista es
considera que pot acabar
repercutint de manera
negativa malgrat que
cap de les empreses
consultades creu que pot
resultar-ne perjudicada

pel que fa a les perspectives de futur la majoria s’expressa de manera
optimista. Un 60% creu que milloraran les perspectives i només un
10% alerta d’un empitjorament.
El Radar també ha volgut consultar
als panelistes sobre el procés sobiranista que viu el país des de fa
uns mesos. La idea generalitzada és
que el procés pot afectar les vendes de les empreses catalanes en el
seu conjunt, malgrat que cap dels
panelistes creu que la seva organització en pugui resultar afectada. Ho
veuen, per tant, com una amenaça
a nivell general però no pas a nivell
particular.

www.aisladur.com
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

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

646 511 780

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

info@aisladur.com
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ACTUALITAT MUNICIPAL

Pellicer treballa per estabilitzar la
‘delicada situació econòmica’
L’alcalde de Reus va pronunciar la conferència anual invitat pel Col·legi de
Periodistes a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
pronunciar el dilluns 24 de febrer a
l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat Rovira i Virgili la conferència anual invitat pel Col·legi de
Periodistes que, amb el títol «Avançant amb garanties de futur», va fer
balanç de la feina feta i dels projectes de futur. L’alcalde va resumr
els objectius del projecte de ciutat
del Govern de Reus en sis punts:
Ordenar i estabilitzar la delicada
situació econòmico-financera del
Grup Ajuntament; canviar el model
de gestió, i fer-lo més eficaç, racional i compartit amb els ciutadans;
transformar, millorar i simplificar
una organització complexa i insostenible; mantenir un nivell adequat
de prestació de serveis públics als
ciutadans; contribuir a la dinamització de la ciutat a partir de la col·
laboració i assegurar les prioritats
en el context social, l’esfera econòmica i el pes cultural.
Corresponsabilitat
L’alcalde va fer una crida a la coresponsabilitat, a partir d’un model
de gestió dels recursos amb l’Ajuntament liderant el treball en xarxa
amb altres institucions, entitats i
ciutadans. El últims mesos de 2013
van ser moderadament bons per la
majoria de les empreses i hi ha con-

Carles Pellicer, alcalde de Reus, durant la seva conferència a la Facultat de Medicina.

i la creació del portal «Invest in
Reus» per a la captació d’inversions
a mig termini.
Aquestes mesures se sumaran a
altres en marxa, com la congelació d’impostos, els programes de
formació i orientació del Mas Carandell —que beneficiaran a 750
persones—, la contractació directa
de 61 persones l’Ajuntament amb
plans d’ocupació temporal del SOC;
les accions de suport i assessorament que es porta a terme des de
REDESSA, o l’impuls al Clúster en
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, entre altres.

fiança en que el 2014 pot ser un any
de creixement, va afirmar l’alcalde.
I, en aquest àmbit, també va fer una
crida a la coresponsabilitat per tal
de compartir l’esforç de dinamització econòmica amb les associacions
d’empresaris i els diversos agents
socials.
Dues noves mesures
En aquest sentit, l’alcalde va anunciar dues noves mesures: un programa de suport als nous autònoms
que subvencionarà les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant
els primers deu mesos d’activitat

-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
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CIUTAT

Les columnes de l’antic Kursaal
tornen a la plaça de la Llibertat
Aquest espai servirà com a indret de record i homenatge al cinema que
durant dècades va funcionar al costat de la plaça de la Llibertat
El passat 15 de febrer es va fer a la
plaça de la Llibertat l’acte d’obertura de l’espai expositiu de les columnes modernistes oiriginals de l’antic
Cinema Kursaal. L’Ajuntament va
enllestir en pocs dies els treballs
d’adequació d’un espai expositiu
a la plaça de la Llibertat on s’han
instal·lat quatre de les columnes
modernistes que es trobaven a la
façana de l’antic Cinema Kursaal.
Aquest espai servirà com a indret
de record i homenatge al cinema
que durant dècades va funcionar al
lloc de la plaça de la Llibertat on
avui existeix un edifici que porta el
mateix nom.
Reus també va homenatjar d’aquesta manera la presència històrica del
cinema a la ciutat i les persones i
entitats que el van promoure des
dels inicis d’aquest art fins a la seva
eclosió com a activitat de lleure i
socialització de la ciutadania.
Durant més de seixanta anys, entre
1908 i 1972, el cinema Kursaal fou
una de les sales més populars de
la ciutat. El Cinema Kursaal era ubicat, des del 1908, a la cantonada de
l’actual plaça de la Llibertat amb el
carrer de Llovera.
Aquest cinema fou construït per iniciativa del metge psiquiatra i polític

Les quatre columnes de l’antic Kursaal, a la plaça de la LLibertat.

Emili Briansó Planes (Reus, 18631922), que també va ser alcalde de
Reus i promotor de l’Institut Pere
Mata.
El projecte fou encarregat a l’arquitecte Pere Domènech i Roura (Barcelona, 1881 - Lleida, 1962), fill de
Lluís Domènech i Montaner. L’edifici s’emmarcava en un modernisme
d’inspiració vienesa, una tendència
arquitectònica amb voluntat d’esti-

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

ATT

lització geomètrica precursora ja del
noucentisme.
La darrera projecció va tenir lloc el
3 de juliol de 1972. L’edifici, que
hauria d’haver estat catalogat, va
caure sota la piqueta de l’especulació immobiliària, però es van salvar
unes quantes de les columnes de
pedra de la façana, quatre de les
quals han estat reerigides recentment a la plaça de la Llibertat.

www.andamiostejeda.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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FORMACIÓ

Una mostra itinerant per divulgar
els 25 anys de Mas Carandell
L’exposició mostra l’evolució d’aquesta entitat dedicada a la formació,
l’ocupació i el desenvolupament local al llarg del darrer quart de segle
Amb motiu dels seus 25 anys Mas
Carandell ha dissenyat una exposició que es podrà veure fins al setembre a diferents espais municipals de la ciutat. La mostra consta
de cinc panells en que, a través de
línies de temps, indiquen les fites
rellevants d’aquesta entitat dedicada a la formació, l’ocupació i el
desenvolupament local.
El primer panell fa referència al període entre el 1988 al 1993, i reflecteix el començament de l’activitat,
destacant la primera Escola taller
Mas Carandell que va restaurar
l’edifici emblemàtic que dona nom
al centre, la creació del servei d’Orientació, actiu encara avui dia, i els
primers Plans de Transició al Treball
per a joves sense el Graduat (actualment PQPIs).
Creixement i expansió
El segon període, comprès entre
1994 i 1998, exposa el creixement
i l’expansió de l’entitat, tant pel

que fa a programes, com instal·
lacions i la seva obertura a Europa.
En aquesta fase també destaquen
la implementació del programa de
simulació d’empreses SEFED, la creació del Centre de Recursos Mediambientals i l’autorització per part
de la Generalitat de l’Escola de persones adultes Marta Mata.
La tercera etapa, entre els anys
1999 i 2003 mostra la consolidació
del Mas, destacant per una part la

posta en operativitat de la Fundació orientada al teixit empresarial, i
per l’altra convertint-se en referent
supralocal.
La capacitat de lideratge s’observa en actuacions com la participació en projectes transnacionals, la
presidència del Consorci de Xarxa
Local, l’organització de la Fira Internacional d’empreses simulades,
o la implantació de la primera Aula
Mentor de formació en línia de tot
Catalunya autoritzada pel MEC (el
Ministerio de Educación y Ciencia
d’aleshores).
El tram entre 2004 i 2008, es caracteritza per la progressiva incorporació de les noves tecnologies
als programes: borsa de treball per
Internet, obertura de l’Espai Activa
per a consultar ofertes en línia, tallers d’alfabetització digital per a la
població adulta, ús de Moodle en
alguns programes i la creació del
butlletí electrònic d’informació empresarial, entre d’altres.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

TURISME

Touroperadors japonesos, atrets
per l’oferta turística de Reus
Tenen la intenció d’incorporar la visita a la ciutat dins la seva programació
Representants de l’agència de turisme japonès JTB han visitat recentment els principals atractius turístics
de Reus amb l’objectiu d’incorporar
la visita a la ciutat a la seva programació turística. Aquesta visita de
prospecció és fruit de les accions de
comercialització que porta a terme
l’Agència de Promoció de Ciutat per
obrir-se al mercat turístic asiàtic.
L’empresa JTB és un dels touroperadors més important del mercat
japonès i disposa d’una delegació
pròpia a la ciutat de Barcelona, des
de la que gestiona els grups de turistes japonesos que visiten Espanya.
L’empresa compta amb una llarga
experiència en l’organització de les

La regidora Alícia Alegret, amb els touroperadors japonesos

vacances culturals d’aquest important mercat asiàtic.
La regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, que s’ha reunit
amb els representants de l’agència durant la seva estada a Reus,
afirma que «les dades de l’impacte
econòmic del turisme a la ja són
avui força considerables. Per tal de
mantenir i augmentar aquest impacte en el futur, des de l’Agència de
Promoció de Ciutat seguim treballant estratègicament per obrir-nos
a nous mercats. Un d’ells és el turisme asiàtic, molt interessat en Gaudí,
en el modernisme i en el shopping i
un dels visitants potencialment més
nombrós, durant els propers anys, a
casa nostra».

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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EMPRESES

Activa Mútua convoca la tercera
edició del concurs fotogràfic estatal
La convocatòria fomenta la prevenció dels riscos laborals a les empreses
Activa Mútua, Mútua d’Accidents Laborals i Malalties Professionals número 3 de la Seguretat Social, acaba
de convocar per tercer any consecutiu
una nova edició del seu ja concorregut concurs fotogràfic Posa el teu
objectiu en la prevenció. Identifica el
risc i participa, amb el qual pretén fomentar les pràctiques preventives de
riscos laborals entre els treballadors
de les seves empreses i autònoms. El
premi és de 1.000 euros.
El termini màxim de lliurament de les
imatges és el 30 de setembre de 2014
i bé pot realitzar-se per correu electrònic a l’adreça: prevencion@activamutua.es, bé pot enviar-se per correu
ordinari a l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, “Concurs Fotogràfic”, C/
Bailén 84, 08009 Barcelona.
Les fotografies, en color o blanc i
negre, s’han de presentar en format
digital, amb una resolució mínima
de 300 píxels/polzada i una grandària màxima de 10 MB. Han d’anar

Fotografia guanyadora en el concurs de 2013.
acompanyades amb el formulari de
participació, han de ser originals, no
haver estat publicades o presentades
en altres certàmens i acompanyades
d’un títol, descripció de la situació il·
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lustrada i explicació de les mesures
preventives a aplicar o del risc evitat.
Pot obtenir-se més informació a l’enllaç http://bit.ly/1pnMFye o trucant al
telèfon 93 452 50 50.

EMPRESES

Sala i Martin i Gay de Liébana,
a la Nit Empresarial de la Cepta
Els economistes seran l’eix central de la Nit d’enguany, ‘El temps de confiança’,
que recollirà el debat entre els dos sobre les perspectives econòmiques
Els economistes Xavier Sala i Martin i José M. Gay de Liébana partiparan en la Nit Empresarial 2014,
la trobada del món empresarial de
CEPTA, que enguany compta amb la
coorganització de l’Ajuntament de
Reus. i que tindrà lloc el divendres
28 de març a les instal·lacions de
Fira de Reus. Els dos economistes
seran l’eix central de l’acte acadèmic de la Nit d’enguany que, sota la
denominació de “El temps de confiança”, recollirà el debat entre els
dos experts sobre les perspectives
econòmiques globals i de la província de Tarragona.
Debat conjunt
El debat conjunt dels economistes
Xavier Sala i Martin i José Maria
Gay de Liébana serà un dels eixos
centrals de la Nit Empresarial d’enguany, que estarà centrada en les
oportunitats reals que s’obren al
territori en l’actual temps d’incertesa econòmica i davant de la possibilitat d’albirar els primers símptomes de recuperació econòmica.
La ponència dels dos economistes
aprofundirà en aquest aspecte de
manera exhaustiva, però també
didàctica, sobre alguns dels interrogants de la situació actual i les
conseqüències que pot tenir de cara

El regidor Marc Arza, durant la presentació de la Nit Empresarial

al teixit empresarial de les nostres
comarques.
D’altra banda, la primera part de
l’acte estarà centrada a reconèixer
la tasca de les empreses tarragonines que, durant el 2013, han excel·
lit en algun o altre camp destacat.
En aquesta primera part, s’entregaran els Guardons CEPTA 2013 a La
Millor Empresa 2013, Internacionalitzaciçó, Innovació / Noves Tecnologies, Emprenedoria, Empresa Familiar, Creació d’Ocupació, Inserció /
Inclusió Social i Excel·lència Enotu-

rística. A banda, també s’entregarà
el Guardó d’Honor CEPTA.
Els encarregats de donar la benvinguda a tots els assistents i d’iniciar
el primer bloc de reconeixement als
premiats seran el president de CEPTA, J. Antoni Belmonte, i l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer.
D’altra banda, l’encarregat de cloure aquesta primera part i donar pas
a l’acte acadèmic serà el president
de la Generalitat, Artur Mas, que dirigirà unes paraules als assistents
a l’acte.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua

A les portes de la Quaresma
Aquest any ens han convidat a portar
l’estendard de l’Arxiconfraria del Sant
Crist de la Creu per la baixada de la
Santa Creu a la parròquia de Sant Joan
el dia 8 de març
Ja ens trobem en portes de la Quaresma. Després d’un hivern ventat
ja comencem a albirar l’apropament
de la primavera. Per la Confraria es
temps de preparació de la Setmana
Santa i de participació en diferents
actes de la mateixa.
Aquest any ens han convidat a portar l’estendard de l’Arxiconfraria del
Sant Crist de la Creu per la baixada
de la Santa Creu a la parròquia de
Sant Joan el dia 8 de març.
Hi participarem amb molt de gust,
així com també participarem portant l’estendard de la Germandat

de Sant Josep Obrer a la processó
penitencial que te lloc el Dimecres
Sant pels carrers del Barri Sant Josep Obrer.
Com cada any ara ens trobem en
plena preparació de la Setmana
Santa i per això col·laborem de nou
amb l’agrupació de Setmana Santa
en els actes i exposicions que es
realitzen.
Actes oberts a tothom
Us recordo que tots els confrares
que vulgueu participar en les diferents processons i actes que se ce-

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

lebren durant la Setmana Santa ho
podeu fer, però seria bo que si hi
voleu participar com a membres de
la nostra Confraria, ens feu saber de
la vostra assistència.
Penseu que estem treballant perquè
la Confraria funcioni per a tots els
membres de la mateixa manera i
sempre es bo que hi hagi el màxim
de comunicació.
Com sempre si teniu alguna inquietud no dubteu a posar-vos en contacte amb els membres que formem
part de la Junta. Espero retrobar-vos
ben aviat.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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Prades
La Febró

Agrupa els constructors i empresaris de la comarca
per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i
posa a disposició dels seus agremiats els serveis de:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com

Del 20 al 30 de març de 2014

