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Teniu a les vostres mans el número 400 de la revista “La Façana”, la publicació del Gremi
de la Construcció del Baix Camp que arriba puntualment des de fa més de 33 anys a les
vostres llars o a les vostres empreses. Mantenir una publicació com aquesta de forma
ininterrompuda no és gens fàcil i per aquest motiu ens mostrem molt agraïts als lectors,
als anunciants i a les institucions que col·laboren econòmicament, una col·laboració imprescindible per mantenir aquest mitjà de comunicació que va néixer en un moment d’un
important canvi a la societat, a mitjan dels 80, i que el Gremi, gràcies a les diferents juntes
que hi ha hagut, ha volgut mantenir viva.
No cal parlar en aquest editorial de la importància dels mitjans de comunicació a la nostra
societat, perquè de tots és coneguda la seva importància com un pilar fonamental de la
democràcia. “La Façana” és més que una revista gremial, ja que intentem recollir mes a
mes la pròpia informació que genera el Gremi de la Construcció del Baix Camp però també
volem ser partícips de les principals informacions que es generen a la ciutat de Reus i a
la seva comarca. Ara vivim moments de canvis i al Gremi som conscients de la importància d’estar al dia i de comunicar-nos amb els nostres agremiats i també amb la resta de
la societat. Per aquest motiu en els propers números anirem afegint un nou disseny a la
revista i també incorporarem noves seccions i nous col·laboradors. Però al mateix temps
i gràcies a la confiança amb les noves tecnologies, en unes setmanes presentarem una
renovada i moderna pàgina web que en aquests moments es troba en procés de redisseny.
També aprofitem aquest número per desitjar-vos un pròsper 2014, un any on s’haurien de
començar a transformar en realitat les xifres macroeconòmiques positives que dia rere dia
sentim que anuncien els nostres dirigents. La supervivència del sector de la construcció
és clau i necessària perquè el nostre país pugui sortir de la crisi com abans millor. Tant
de bo aquest 2014 sigui l’inici de la recuperació. Nosaltres treballarem perquè així sigui.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Una convocatòria de la Cambra de Comerç de Reus
per reconèixer les empreses que s’han distingit en la
seva internacionalització en les següents categories:
Sector Industrial
Sector Agroalimentari
Sector Turístic
Sector Noves Tecnologies
Sector Enològic
Sector Construcció

Presentació de candidatures properament
a www.cambrareus.org

Reinventar-se. Creure per crear
Benvolguts agremiats i lectors;
com a director de la revista “La Façana” i en motiu del número 400,
em dirigeixo a tots vosaltres per
agrair a les empreses, institucions i administracions que recolzen
econòmicament “La Façana” i també el compromís dels nostres col·
laboradors amb les seves opinions
habituals.
En aquest article no voldria lamentar la situació que viu el sector de la
construcció, ja que entenc que hi ha
un bon gruix del teixit empresarial
afectat per aquesta situació de crisi
i per això he optat per altres arguments més positius.
Ara mateix és important pensar en
altres objectius com és la reinvenció. En el nostre sector és possible
i necessària, però es necessiten
una sèrie de condicionants en les
nostres empreses que cal aplicar.
El grup és molt important: passant
per la gerència, l’administració o
els operaris qualificats fins el treballador que gestiona el material.
Tots i cadascun d’aquests elements
són importants per l’empresa. Tots
són responsables de la seva gestió, autonomia i resultats. La suma
d’aquestes tres paraules fa que sigui possible reinventar–se.
A la feina cadascú ha d’aportar idees
noves de treball, de gestió i d’economitzar despeses moltes vegades
innecessàries per una empresa. Al
final aquest conjunt de bona gestió en el treball es reflecteix en el
client final que realitza una despesa econòmica que és necessari que
sigui justa, per rebre un treball o

És necessari que les
empreses, institucions i
administracions siguin
conscients que cal
envoltar-se d’emprenedors
que no tinguin por a
renovar-se contínuament
per poder afrontar el dia
a dia

servei de qualitat, garantit i efectiu,
perquè qualsevol teixit empresarial
viu del client (empresa, particular,
administració, etc...).
Nomes així podem combatre l’”economia submergida”. Si el client
creu, acabem creant. Però s’han de
tenir clars els conceptes: Què ofereix l’empresari i què necessita el
client?
Els empresaris tenim una tasca molt
important per fer. Primer hem de saber comunicar-nos amb els nostres
treballadors, clients, i envoltar-nos
d’operaris, treballadors o emprenedors que pensin que necessiten
lluitar per objectius, que gaudeixin
del treball, estimin la feina, perquè
al final.... el resultat es satisfactori
per totes les parts.
És necessari que les empreses,
institucions i administracions siguin conscients que cal envoltar-se
d’emprenedors que no tinguin por a
renovar-se contínuament per poder
afrontar el dia a dia; nomes així es
possible millorar la situació, ja que
per sortir-ne depèn de molts altres
factors que no estan sempre al nostre abast, com ja sabeu.
Només demano als agremiats que
no mirin al veí i que no valorin només les noticies de la premsa. És
necessari que ens mirem nosaltres
mateixos, perquè tots som capaços
d’estirar. La comoditat és historia,
ara toca dormir dret.
Us desitjo el millor a tots, perquè
tenim una tasca important: comunicar.
Jordi Cabré
Empresari i director de La Façana

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
• 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
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ENTREVISTA: GREGORI SALVAT, PRESIDENT DEL GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP

“El Gremi ha estat un referent
i ho ha de continuar sent”
Salvat considera que tot i que algunes notícies apunten a una lleugera
recuperació, aquests indicadors no es reflecteixen encara a les empreses
Quin balanç fa de l’any 2013 que acabem de deixar enrere. Realment creu que es comença a veure una tímida
sortida a la crisi?
El 2013 es un any per deixar enrere. Aquest ha estat un
any molt complicat per la falta de feina. En el sector
privat les dificultats venen per la manca de finançament dels bancs i en el sector públic perquè les administracions no tenen diners. Les noticies apunten que
hi ha una lleugera recuperació econòmica, ho escoltem
i ho llegim cada dia als mitjans de comunicació del
país. També hi ha indicadors com la borsa que ho
semblen validar, però aquest tímida sortida de la crisi
de moment no es reflexa en les nostres empreses, que
segueixen tenint molt poca feina i la poca que hi ha és
a preus d’enderroc. Per això som realistes perquè veiem
que encara tenim molt de camí per recórrer abans de
poder-nos mostrar satisfets.
Com creu que serà aquest any 2014 pel sector de la
construcció?
Esperem que sigui més bo, doncs ara creiem que ja no
es pot anar a pitjor. Ens podrà ajudar si projectes com
Metrovacesa i BCN Word es materialitzen, ja que serà
una injecció de diners privats dins les nostres comarques. Si hem d’esperar injecció de diners per part de
les administracions per sortir de la crisi ho tenim clar.
A nivell de la junta directiva del Gremi de la Construcció
del Baix Camp quins són els objectius que s’han plantejat pel proper any?
Gregori Salvat, president del gremi de la Construcció
El nostre principal objectiu és seguir
avançant en tot el que puguin ser Estem treballant
com el que és, ha estat i serà, un
avantatges pels nostres agremiats.
referent a les nostres contrades.
Volem seguir establint ponts de di- conjuntament amb la
Aquest mes de desembre han toràleg amb les administracions pro- FEGCO (Federació de
nat els cursos a la seu del Gremi de
peres per intentar evitar burocràcia
Gremis
de
la
Construcció
la Construcció. Enguany està previst
a les nostres empreses i aconseguir
que hi hagi molta més oferta?
millores en el nostre treball del dia de la Província de
Estem treballant amb la FEGCO (Fea dia. Enguany també toca fer el Tarragona) per aconseguir
deració de Gremis de la Construcció
tradicional concurs de paletes, hoincrementar
l’oferta
de la Província de Tarragona) per
menatjar als nostres companys que
aconseguir incrementar l’oferta fores jubilen desprès de tota una vida formativa pels nostres
mativa, molt tocada després de la
dedicada al nostre ofici. En definitiagremiats
desaparició de l’Institut Gaudí de la
va, el que volem és que se segueiConstrucció. Crec que serà possible
xi treballant com fem cada any per
aquesta nova oferta formativa i tots
que la societat vegi els nostre gremi
en sortirem beneficiats.
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ENTREVISTA: GREGORI SALVAT, PRESIDENT DEL GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP
Confia en que la construcció del projecte de Barcelona
World podrà impulsar les empreses locals a casa nostra?
El mateix que amb Metrovacesa. Tot impuls de l’economia es bo pel sector. Directa o indirectament les nostres
empreses en tindran benefici, ja sigui per la feina en
concret o per l’activació econòmica que suposarà la
creació de llocs de treball a les nostres contrades

Fa unes setmanes va signar amb l’Ajuntament de Reus
un conveni per assolir millors condicions en els aparcaments. Quina valoració en fa?
La firma del conveni és molt recent, però la valoració
de tot el que pugui ser una millora en les condicions
de treball pels nostres agremiats, sempre es considera
molt positiva.
Què més li demana a l’Ajuntament de Reus?.
Que els ponts de diàleg que tenim amb l’Ajuntament
de Reus cada dia puguin revertir en poder aconseguir
noves millores pels empresaris, doncs al final tot el que
sigui abaratir càrregues, serà positiu pel ciutadà i per
les pròpies empreses i els seus treballadors.

La Revista “La Façana” arriba al número 400, una xifra
a tenir en compte. Quina valoració en fa?
Estic molt orgullós del que estem fent per commemorar
el número 400 de la revista ‘La Façana’ i espero poderne gaudir molts anys més. Durant tots aquests anys
hem intentat, amb totes les juntes precedents i amb
Espera que la construcció del projecte de Metrovacesa la nostra de la mateixa manera, millorar la revista dins
pugui ser beneficiós per les empreses del sector. Han les nostres possibilitats. Ara es un moment molt difímantingut alguna conversa amb els promotors o tenen
cil pels temps que ens toca viure,
previst de fer-ho?
però crec que la revista es un nexe
La construcció de Metrovacesa, di- Espero que els ponts de
d’unió pels nostres agremiats, on es
recta o indirectament, sempre serà diàleg que tenim amb
reflexa les activitats que es du a terbeneficiós pel nostre sector perquè
me des del Gremi i les noticies que
crearà nous llocs de treball. De mo- l’Ajuntament de Reus cada poden interessar al nostre sector.
ment directament no hem parlat en- dia puguin revertir en
Espero poder veure-la durant molts
cara amb els responsables de Memés anys i que les generacions prepoder
aconseguir
noves
trovacesa però esperem poder-ho
cedents segueixin apostant per la
fer. Fins ara ha estat l’Ajuntament millores pels empresaris
nostra revista.
qui ens ha explicat el projecte.
del Gremi

DIPUTACIÓ
POSEM
L’ACCENT
DES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DONEM SUPORT A LES PERSONES, ALS MUNICIPIS I A LES COMPARQUES DEL CAMP DE TARRAGONA
I DE LES TERRES DE L’EBRE. ACTUEM COM A UN AGENT EFECTIU DE TRANSFORMACIÓ PROGRESSIVA DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I
DE GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS, CERCANT L’EQUILIBRI TERRITORIAL. LA NOSTRA ESTRATÈGIA CORPORATIVA ES DESENVOLUPA
EN TRES ÀMBITS: MUNICIPIS I TERRITORI SOSTENIBLES; PERSONES, FORMACIÓ I CULTURA; CONEIXEMENT I MODEL SOCIOECONÒMIC;
GESTIÓ INTERNA EXCEL·LENT.
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Si voleu,
poc a poc, però
digueu-me
residus que van
al contenidor
GROC!

SEPARAR BÉ, UN JOC DE NENS

I TU, SI HAS DUBTAT, CONSULTA ENVASONVAS.CAT O DESCARREGA L’APLICACIÓ “RESIDUS”
Amb el finançament de:

L’any del canvi de rasant
econòmic, social i polític
Agraeixo l’oportunitat que em doneu d’adreçar-vos unes paraules
amb motiu de la publicació del número 400 de La Façana, la revista
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp. Aquests 400 números són,
sens dubte, sinònim de bona feina,
de molta experiència, i testimoni de
la il·lusió i de l’esforç de tots els
que ho heu fet possible.
Estic segur que al llarg d’aquests
més de 30 anys, des del naixement
de La Façana, heu viscut moments
bons i no tan bons, i heu estat testimonis dels diferents canvis que
s’han produït a la situació econòmica del país, i especialment a la del
sector de la construcció.
Hem viscut sis anys de recessió
econòmica, que han tingut conseqüències dures per a moltes persones i famílies, però sembla que
per primer cop podem començar la
remuntada. Es comencen a albirar
ja alguns símptomes que indiquen
que podem trobar-nos en un canvi
de rasant que confio que es consolidi en aquest any que comença,
que podria ser el primer de creació
neta d’ocupació des de l’inici de la
crisi.

Des del Govern que tinc l’honor de
presidir farem tot el possible per
aprofitar aquest canvi de tendència
positiu i que ja es comença a veure
en un millor funcionament de l’economia, sobretot per la internacionalització de moltes empreses i la
captació d’inversió estrangera, així
com per la reducció de les dades de
l’atur que, encara que insuficient,
ens obre les portes a una situació
nova i esperançadora.
Les ferides que ha provocat la recessió són molt fondes i no es poden
esperar curacions miraculoses, però
els canvis que comencem a veure,
i els que encara s’han de produir,

estic convençut que faran que es
vagin suavitzant les conseqüències
més dures de la crisi.
Aquest 2014 serà també un any clau
per al futur polític de Catalunya, en
què les catalanes i els catalans podran exercir el seu dret a decidir, de
manera democràtica i pacífica, en
una consulta que ha d’estar al servei del benestar de les persones, de
les polítiques socials i d’una economia més competitiva, que permeti la creació de llocs de treball
de qualitat. Al cap i a la fi, l’Estat
que molts reclamen per a Catalunya, com qualsevol altre estat, no
és més que un instrument al servei
de les persones.
Aprofito aquest escrit per agrairvos, com a president de la Generalitat, la vostra contribució a la
informació del vostre sector i de la
vostra comarca, que, de ben segur,
les agremiades i els agremiats valoren ben positivament, alhora que
us encoratjo a seguir endavant amb
la mateixa dedicació i entusiasme.
Enhorabona i per molts anys!

Usarce
c
onstrUccions
Usarce
Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

constrUccions

Obra nova i reformes
Rehabilitacions de façanes
Consolidació
d’estructures
Obra nova
i reformes
C. Consolat de Mar, 70
43850 CaMbRils

Rehabilitacions de façanes
Consolidació
d’estructures
Tel./Fax: 977
360 726
info@usarce.com

C. Consolat de Mar, 70
43850 CaMbRils

Tel./Fax: 977 360 726
especial 400 desembre
2013
info@usarce.com
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CONTRACTI
SEMPRE UN
INSTAL·LADOR
AGREMIAT

Un instal·lador agremiat al Gremi d’electricitat,
fontaneria i afins del Baix Camp està habilitat
pel Departament d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya, per realizar instal·lacions amb
tots els requisits legals que la llei estableix.

Un instal·lador agremiat està no sols habilitat
per fer instal·lacions, sinó que això li garanteix
un afegit tant en la seva qualitat laboral i de
formació, com en la seva professionalitat.

Els requisits són els següents:

En cas d’un accident laboral a la seva propietat
estarà legament cobert.

Alta com a empresa d’instal·lacions amb
l’equipament corresponent.

En cas d’una avaria tindria la validesa de la
garantia en la seva instal·lació.

Personal donat d’alta a la Seguretat Social.

En cas de danys materials disposaria d’una
assegurança de responsabilitat civil.

Realització de formació en seguretat laboral
obligatòria.
Assegurança de responsabilitat civil obligatòria
entre 600.000 i 1.200.000€
Actualització constant en formació sobre
nous productes i sistemes d’instal·lacions més
eficients.
Llei de protecció de dades.

RECORDI: La propietat és l’últim responsable
sobre la instal·lació, només l’instal·lador
habilitat i registrat per la Generalitat té la
competència i l’autorització per realitzar les
instal·lacions de forma segura. La instal·lació
executada per un instal·lador no habilitat
comporta un risc important per al titular de
la instal·lació: accidents i sancions associades,
la pèrdua de tota acció de ser compensat per
l’asseguradora i la no obtenció de garanties.

A la pàgina d’inici de la nostra pàgina web www.gremibaixcamp.com
pot trobar per activitat i població l’instal·lador autoritzat que necessiti.

Camí de Valls, 81-87 (oficina 70)
43204 - Reus
Telf./fax 977 771208
Mòbil 670914324
E-mail: secretaria@gremibaixcamp.com
www.gremibaixcamp.com

Una eina al servei dels agremiats
Des del 1980, les pàgines de La
Façana ofereixen a les empreses i
els professionals agremiats un mitjà per estar al dia de la informació
més rellevant que afecta el sector,
sobretot la que es genera en l’entorn geogràfic més immediat. El fet
que tinguem entre mans el número
400 de la revista és la prova més
evident que La Façana ha estat i
continua sent un instrument útil.
En aquests més de 30 anys de trajectòria, La Façana ha estat també
un mirall de l’evolució d’un sector
econòmic dinàmic i amb un notable pes específic que en els darrers
anys ha notat de manera especial el
canvi de cicle econòmic. La Façana,
des de les seves pàgines, des de
les seves seccions habituals i els
seus reportatges i entrevistes, ha
obert finestres al panorama del moment per oferir una visió més enllà:
avançant projectes i notícies d’interès, acostant exemples d’apostes
empresarials singulars, donant llum
sobre oportunitats emergents i, sobretot, creant un espai de trobada

El fet que tinguem entre
mans el número 400 de
la revista és la prova més
evident que “La Façana”
ha estat i continua sent
un instrument útil.

que ha estat i és bàsic per consolidar el sentiment de pertinença al
gremi.
Des d’aquestes pàgines, vull reconèixer i agrair aquesta tasca, que
s’emmarca en la trajectòria d’un
gremi especialment actiu que avui,
més que mai, treballa a peu de canó
per continuar sent un agent decisiu
en la nostra dinàmica econòmica i
social. Per a l’assoliment d’aquest
objectiu, a més de l’empenta, la
professionalitat i la capacitat de treball de les empreses i els professionals del Gremi, compta amb una
publicació de referència que estic
segur que continuarà sent un instrument útil molts anys més. A l’equip
que ha fet possible aquest feliç aniversari, a totes i cadascuna de les
persones que al llarg d’aquests 33
anys han abocat esforços i il·lusió al
projecte, el meu reconeixement i la
meva enhorabona.
Per molts anys.
Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus

JORDI’S
CABRÉ,S.L.
PROJECTES I NOVES IDEES
OFERTA CUINA
MOD. LLUNA
Només Mobles
Electrodomèstics a banda

PER 790 € + iva
57€ mes/ 18 mesos / (iva inclòs)
FINANÇAMENT 100%
Av. Pere el Cerimoniós, 80 - Reus • comercial@jordiscabre.com • Tel. 977 31 19 51 • Mòbil 682 879 454
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‘La Façana’, referent informatiu
del sector de la construcció
El sector de la construcció ha patit durant aquests darrers anys
una situació complicada després
del boom que va viure a meitats de
la dècada passada i de la crisi econòmica posterior. El vostre ha estat
un dels sectors que més impacte
econòmic va tenir al nostre país i
posteriorment, que una major davallada va patir. En aquests moments
s’està treballant en la bona direcció per tal de remuntar la situació
d’Espanya i és comencen a veure ja
els primers indicadors macroeconòmics positius. Ara cal que aquesta
tendència a l’alça continui i es traslladi també a les petites i mitjanes
empreses que cada dia obren les
seves portes oferint el millor servei.
En aquest sentit, és molt remarcable la tasca que feu des del Gremi
en la representació i defensa dels
interessos professionals del sector,
de les empreses agremiades de
Reus i del Baix Camp. Sabeu també
que en la lluita que manteniu contra
l’intrussisme professional, pel perjudici que comporta a les empreses
que treballen de forma legal i ordenada i també pels riscos que pot
provocar tant en el client final com
en els propis treballadors, teniu a
l’administració al costat. Treballem
constantment per ser cada cop més
àgils i ràpids en l’adopció de mesures en aquest sentit i per protegir
les empreses reusenques que compleixen la legalitat, paguen els seus

Treballem constantment
per ser cada cop més
àgils i ràpids en l’adopció
de mesures per protegir
les empreses reusenques
que compleixen la
legalitat, paguen els
seus impostos i treballen
amb els permisos i les
garanties pertinents

impostos i treballen amb els permisos i les garanties pertinents.
A banda d’això, aquests darrers
dos anys hem avançat en matèria
d’avantatges fiscals per a noves activitats, flexibilitat i millora en l’ús
de la via pública i dels aparcaments
municipals per facilitar d’aquesta
manera la vostra feina o en la implantació d’eines com el Reempresa per, seguir fomentant l’emprenedoria, però posant també en valor
les empreses ja existents a la ciutat.
Vull acabar felicitant l’equip humà
encapçalat pel director d’aquesta
publicació, Jordi Cabre. La Façana arriba aquest més al número 400
i això és sinònim d’haver estat un
fidel testimoni de les fites i de les
dificultats que ha patit el sector de
la construcció durant tots aquests
anys. La Façana ha estat i continua
essent un producte editorial d’alta
qualitat, referent dins les publicacions informatives sectorials i que
combina la informació general de la
ciutat de Reus i del Baix Camp amb
informació més tècnica del sector.
Desitjo que per molts anys mes puguem gaudir de la Façana. Això serà
un signe clar de que el sector de la
construcció adquireix noves forces
per continuar essent un dels referents econòmics de casa nostra.
Per molts anys!
Alicia Alegret Martí
Primera Tinent d’Alcalde
Ajuntament de Reus

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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Una fita per celebrar
La Façana arriba aquest mes al número 400, una xifra que demostra la
bona salut d›aquest mitjà, impulsat
pel Gremi de la Construcció del Baix
Camp. Quan els projectes s›inicien
amb interès i la tasca diària es fa
ben feta, és difícil que no prosperin.
Aquest és el cas de La Façana. Ara
fa 33 anys, sortia a la llum el primer
número d›aquesta revista, un mitjà
periòdic de proximitat, amb autèntica vocació de servei, que el Gremi
de la Construcció del Baix Camp edita per tal de mantenir informats tots
els membres del sector. Quan construim projectes com aquest, des
d›una base sòlida, i els fem créixer
dia a dia amb rigor i constància els
resultats són sempre positius.
Que un mitjà de comunicació prosperi i es mantingui en el temps és
sempre una bona notícia, un fet
que cal celebrar, sobretot perquè
són temps difícils per al món em-

Quan construim
projectes com aquest,
des d’una base
sòlida, i els fem
créixer dia a dia amb
rigor i constància els
resultats són sempre
positius

presarial. És per això que vull felicitar la revista La Façana i el Gremi
de la Construcció del Baix Camp per
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aquesta fita, amb el convenciment
que, durant els propers anys, continuareu treballant amb la mateixa
professionalitat, empenta i il·lusió
que heu demostrat fins ara.
Per molts anys!
Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona
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AJUNTAMENT DE REUS
Edifici Tecnoparc - Tecnoredessa
Av. de Bellissens, 42
43204 Reus
+34 977 300 304
www.redessa.cat
redessa@redessa.cat

Si vols cedir la teva empresa o bé,
emprendre a través d’un negoci que ja està en funcionament,
contacta amb nosaltres.

www.reempresa.org/reus

L’aparador del Gremi
Un dels efectes devastadors de la
crisi econòmica ha estat la seva
afectació sobre la premsa editada
a casa nostra. Publicacions de tota
mena s’han vist obligades a desaparèixer o -en el millor dels casosreconvertir-se per adaptar el seu
contingut a d’altres suports econòmicament més viables i sostenibles.
Un exercici que no ha estat fàcil i
que ha provocat que dissortadament moltes iniciatives s’hagin quedat pel camí. Per això resulta especialment gratificant comprovar com
La Façana ha estat capaç de superar
aquest tràngol amb suficiència, arribant als quatre-cents exemplars i
convertint-se en una de les revistes
especialitzades de referència a casa
nostra. La comparació pot semblar
fàcil, però s’escau més que mai: el
secret rau en la força dels seus fonaments, fruit de l’esforç i la dedicació
de tots els que han contribuït a fer
possible aquesta realitat editorial.
Per tant aquesta és una fita que cal
celebrar per molts motius. D’entrada
pel que significa arribar a aquesta
xifra, en un entorn econòmicament
ingrat i en un sector, el de la construcció, que ha patit com ningú les
envestides de la crisi. També com
a reflex de la vitalitat del Gremi.
En un moment complicat per l’associacionisme en general, l’entitat
ha estat capaç de mantenir l’edició
periòdica d’una publicació que s’ha
convertit en el millor aparador de la
seva ingent activitat en benefici del
sector. I finalment com a portaveu

Arribar als quatre-cents
números de “La Façana”
ha de servir per fer
aquesta observació serena
de la feina feta i del que
s’ha aconseguit amb
l’aportació de tots

d’una realitat econòmica que ha estat determinant a l’hora de dibuixar
un territori ple d’oportunitats com
és el nostre.
Arribar als quatre-cents números ha
de servir per fer aquesta observació serena de la feina feta i del que
s’ha aconseguit amb l’aportació de
tots. Però també s’ha de convertir
en un estímul per la junta del Gremi i l’equip de redacció a l’hora de
continuar treballant en benefici del
col·lectiu i també de l’entorn que
li és propi. I més quan comencen
a observar-se tímidament alguns
símptomes de recuperació econòmica. És ara quan més i millor podem
valorar la feina feta, i l’exemplar
capacitat de resistència que heu
demostrat en moments realment
adversos.
La Cambra sempre ha estat sensible
a l’activitat del Gremi en general i
de La Façana en particular. Un suport que s’ha materialitzat en diversos ocasions, especialment quan
l’entitat ens ho ha demanat de manera explícita. Per tant en l’efemèride que avui ens aplega hi havíem
de ser, per reconèixer públicament
la feina que heu realitzat durant
tots aquests anys. Només em resta desitjar que aquests primers 400
números sigui el preàmbul d’una
llarguíssima tradició de La Façana
en benefici del Gremi i la seva comarca.
Isaac Sanromà i Ortega
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

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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Petita història del ‘Butlletí del Gremi
de la Construcció del Baix Camp’
Molt amablement els responsables
de la Revista “La Façana” del Gremi de la Construcció del Baix Camp,
m’han demanat que faci un petit
record del Butlletí, el primer òrgan
d’informació de l’activitat del nostre
Gremi.
La revista “La Façana” és continuadora del Butlletí del Gremi de la
Construcció del Baix Camp. Així, dels
33 anys i escaig, més de 16 pertanyen al Butlletí i la resta dels 17
anys a la revista “La Façana”. L’amic
Antoni Sentís de ben segur que us
parlarà de “La Façana”, doncs ell va
ser el primer director i qui li va
donar la nova configuració, color i
format actual.
Corria l’abril de 1980 quan el llavors
president Pere Vinaixa, em va demanar que em fes càrrec de tirar endavant aquest projecte llargament
desitjat. Ens calia un mitjà per a
fer conèixer als agremiats, ajuntaments, Federació, Gremi de Barcelona, Cambra de Contractistes de Catalunya, Confederació, i en general
totes les institucions, el palpitar del
nostre Gremi.

Cal dir que aquesta iniciativa de periodicitat mensual per part d’un gremi comarcal era quelcom impossible de trobar-ne un altre gremi que
se’ns hagués avançat. És a dir; varem ser els primers. I potser únics?.
Llavors i ara?. Bé, sigui com sigui,
és ben evident que el nostre Gremi
és diferent, també en això.
El problema seriós que es va presentar en posar en marxa el Butlletí, és que el director no en tenia ni
idea d’endegar una cosa així. Sort
en vaig tenir, amb la col·laboració
del desaparegut Marcel Oteo, el senyor Muñoz i dels germans Ezequiel
i Josep Maria Gort. Aquest últim actuava a més de la seva col·laboració
a la pàgina de “trencaclosques” com
a impressor. L’Ezequiel ens presentava mes a mes la història del Gremi
que després va ser motiu de l’edició
del Llibre “L’Antic Gremi dels Mestres de Cases de Reus”, editat el
1985.
D’aquella època i del nostre treball,
en tinc un agradable record. Cada
mes ens reuníem el que nomenàvem “Consell de Redacció”. Tots hi
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aportàvem el que bonament havíem pensat el mes anterior, i com
és lògic totes les iniciatives gremials que sense parar anaven sorgint.
Penso, entre moltes altres coses, en
aquella insistència en la mala cara
que feia Reus i altres poblacions de
la nostre comarca, pel que fa a les
façanes. Sigui també per aquesta
insistència, els Ajuntaments es van
comprometre a subvencionar, en
part, el seu arranjament. Tot plegat
va prendre molta embranzida i va
quallar de valent. Avui ho podem
constatar.
Tarannà humil
El nostre Butlletí, sempre va ser de
tarannà molt humil. Així, tan pel seu
format com, per l’època, l’absència
de color i el paper en ús. Tot plegat però, no excloïa que diguéssim
sempre el que creiem que havíem
de dir en salvaguarda dels interessos gremials i de la societat. Així,
des del principi no varem tenir cap
dubte que havia de sortir integrament en català. Sense cap mena de
sentiment en contra del castellà. Tot
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el contrari. Ara això que dic, pot resultar una obvietat. Però cal que recordi que corria l’abril de 1980. Una
època que políticament les coses
no eren del tot clares. Tan és així
que cada número l’havia de signar
i presentar-lo a Tarragona pel seu,
suposo, “plàcet”. Si no deien res, ja
els podíem repartir.
De vegades, en tants anys, ens reportava un sentiment negatiu que
ningú en relació al contingut del
Butlletí ens digués res. “Ni bèstia
ni bou”. Vaig pensar que faríem una
nova secció de “Cartes al Director”,
per donar pas que els agremiats
ens escrivissin per formular les seves queixes o congruències, publicar-ho i contestar-los-hi. El resultat
també va ser zero. Amb l’esperança
de donar més temps vaig inventarme cartes al Director que firmava jo
mateix amb el nom de Josep. Era
perquè per aquelles dates havia
nascut el meu fill i li havíem posat
aquest nom. És a dir. Jo preguntava
i contestava. Ho vaig fer una tempo-

rada, però al final es va descobrir la
trampeta i ho vaig deixar córrer.
També recordo que cada mes, quan
sortia el Butlletí de la impremta,
era com tenir una petita alegria que
ens omplia de joia. La lletra impresa
te això. En aquesta època de Nadal, també recordo que fèiem un
especial dedicat a aquestes festes
per felicitar-nos el nou any, amb
col·laboradors com l’Octavi Juncosa que hi aportava el seu poema.
També vull recordar a l’amic i autor

La revista “La Façana”
és continuadora del
Butlletí del Gremi de
la Construcció del Baix
Camp. Així, dels 33 anys
i escaig, més de 16
pertanyen al Butlletí i la
resta dels 17 anys a la
revista “La Façana”

literari Domènec Solé que ens va fer
col·laboracions molt interessants.
L’Ariel Santamaria ens il·lustrava,
amb el seu coneixement de cases
arquitectònicament importants; modernistes i d’altres estils de Reus.
Segur que me’n deixo i demano la
seva benvolença. Però contar amb
col·laboradors desinteressats com
els que també he nomenat al principi, em donava una tranquil·litat de
fer la feina ben feta. De fet, en més
de 16 anys no varem deixar de sortir
mai cap mes. En aquest fet crec que
rau ben clarament la il·lusió que hi
posàvem en fer-lo mes rere mes.
Deixeu-me acabar desitjant llarga
vida a “La Façana· i que el nostre
Gremi que per tants motius és admirat, ho sigui i de fet ho és, per la
persistència d’aquest òrgan de comunicació durant més de 33 anys o
400 números fets. Enhorabona.
Miquel Vilella Suazo
Expresident del Gremi

El naixement de “La Façana”
Quan l’any 1996 el recent president
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, Miquel Vilella, em va proposar que fos el portaveu i relacions
públiques de Gremi, vaig creure que
no podia rebutjar aquella proposta,
ja que em donava l’oportunitat de
fer un nou servei al Gremi. Després
d’haver estat vicepresident i també
secretari general, aquella podia ser
una nova activitat que em portés
a desenvolupar un nou treball per
poder aconseguir que el Gremi fos
conegut en una nova secció com és
la informació.
Miquel Vilella l’any 1980 va proposar a la junta del Gremi editar un
butlletí informatiu. La proposta es
va acceptar i el butlletí es va publicar sense interrupció mensualment
durant 16 anys, fins el número 198,
cosa que va ser un gran èxit ja que
no es coneixia cap entitat similar
que ho hagués aconseguit.
En aquell moment vaig creure que

era necessari fer un canvi en el
plantejament del butlletí, canviant
el format, fent-lo més amè i que arribés a més gent.
És per això que vaig proposar a la
junta de fer una revista, aquesta seria la revista del Gremi, que podria
ser llegida per tots els agremiats,
ens oficials i també particulars. La
qual cosa ens enfortiria com a Gremi i es coneixeria i respectaria més
i millor a la nostra associació.
La proposta var ser acceptada per
la junta del Gremi, però es va creure convenient que la primera revista
no tingués el núm. 1 sinó el núm.
que correlatiu del butlletí informatiu
del Gremi per no perdre l’antiguitat.
Es va convocar a tots els membres
de la junta per donar idees d’un títol o nom per la nova revista. Hi van
haver varies propostes, i la que més
va agradar i es va acceptar per la
seva representativitat va ser la que
vaig tenir l’honor d’haver proposat,
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era “La Façana”.
Aquesta seria la primera revista
del Gremi “La Façana” que va sortir
amb el número 199, que coincidia
amb el següent número correlatiu
del Butlletí.
Avui, desembre del 2013, temps difícils per “l’art de la construcció”,
com m’agrada anomenar el nostre
treball, podem dir orgullosos que
la revista del Gremi s´edita i es segueix editant mensualment des del
seu començament, havent arribat al
núm. 400
És tot un èxit i orgull haver-ho aconseguit junts, amb tots els agremiats,
juntes anteriors i actuals. Avui podem dir que en informació del nostre
sector som els únics i els millors.
Permeteu-me donar-vos a tots l’enhorabona per tan important èxit, desitjant-vos a tots un bon any 2014.
Antoni Sentís Armengol
Ex director de “La Façana”
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Darrera ‘La Façana’
En els temps que corren, que una
publicació mensual celebri el seu
número 400 és una bona notícia.
El temps corre i no precisament a
velocitat de creuer pel que fa a la
informació. Però la rapidesa i la immediatesa sovint comporten més
titulars cridaners que espais que
convidin a aprofundir o reflexionar.
Cada vegada tenim a l’abast més
informació i això no és dolent, al
contrari. Qualsevol ciutadà pot convertir-se en informador, en altaveu.
Les xarxes socials ens ho posen fàcil i és d’agrair. Però qui ordena i
jerarquitza aquest allau de notícies?
Qui destria el gra de la palla? Qui
respon de la veracitat de la informació? Qui la contrasta i la contextualitza?
I el periodisme és això. Sigui en el suport que sigui; a
la ràdio, a la televisió, en format digital o en paper. Pels
temes que tracta, per com els organitza, per com els
explica, una emissora, un diari, una revista ofereix una

A banda d’oferir
als seus lectors
informació sobre allò
que els envolta i els
interessa, “La Façana”
situa al Gremi de la
Construcció del Baix
Camp dins la societat.
La revista n’és una
carta de presentació
visió del món, d’allò que l’envolta, d’allò que considera interessant
per la seva audiència. Contribueix
a construir una consciència. Ofereix elements per construir opinions. Una societat informada és més exigent.
Més democràtica al cap i a la fi.
La Façana arriba al número 400. Felicitats. Perquè a banda d’oferir als seus lectors informació sobre allò que els
envolta i els interessa, situa al Gremi de la Construcció
del Baix Camp dins la societat. La revista n’és una carta
de presentació. Darrera un mateix número de La Façana
pot haver-hi, per exemple, un reportatge sobre les eines
que tenen els tècnics per a aconseguir un bon manteniment dels edificis, un projecte sobre la reutilització de
material, la catalogació de les fortificacions de la Guerra
Civil o la vinculació del Gremi amb l’exitosa exposició
de caricatures de Josep Maria Baiges Jansà.
Un Gremi viu
El Gremi està viu i la revista n’és una prova. La crisi ho
ha sacsejat tot i al sector del periodisme, com al de la
construcció, ha arribat fins a la medul·la. Les redaccions
s’aprimen i les empreses periodístiques demanen cada
cop més als seus treballadors per menys. Els periodistes hem de militar en l’autoexigència, com tot professional, però també defensar i reivindicar el valor de la
nostra feina. Per això, i mentre els brots verds semblen
més verds que brots que La Façana se segueixi publicant i plantejant nous reptes després de més de trenta
anys és tota una fita.
Sara Sans
Periodista de La Vanguardia
Presidenta a Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Tres dels dibuixos de la sèrie
“Metamorfosi”
de Jordi Abelló.
La de la dreta
ha servit per
il·lustrar la
portada del
número 400 de
“La Façana”.

Jordi Abelló il·lustra la portada
del número 400 de ‘La Façana’
L’artista reusenc es va inspirar en els dibuixos que el biòleg, naturalista i
artista alemany Ernst Haeckel va fer a finals del segle XIX
L’artista reusenc Jordi Abelló s’ha
encarregat d’il·lustrar la portada
del número 400 de la revista ‘La
Façana’ amb uns dibuixos que parteixen dels dibuixos previs d’Ernst
Haeckel, que fou un biòleg alemany,
naturalista, filòsof, físic, professor i
artista que va posar nom a milers
de noves espècies, va fer un arbre
evolutiu que relacionava totes les
formes de vida per llavors conegudes i va encunyar diversos termes
de la biologia.
Des del moment que a Jordi Abelló
Vilella, vinculat familiarment amb
el Gremi de la Construcció del Baix
Camp, se li va proposar l’oportunitat de realitzar la il·lustració de la
portada especial del número 400 de
“La Façana” la seva resposta va ser
afirmativa i entusiasta i per això va
pensar en aquests dibuixos inspirats en les obres que Ernst Haeckel
va pintar a finals del segle XIX.
El mateix Jordi Abelló explicava fa
uns dies que “després de fer l’exposició ‘Gaudí va néixer al mas de
la Calderera de Riudoms’ vaig tenir
la necessitat de mirar quines referències devia tenir l’arquitecte Anto-

ni Gaudí. Vaig descobrir que aquest
dibuixos eren una font impressionant i que segur que els devia
conèixer. Mogut per la descoberta
vaig començar a dibuixar al damunt
buscant la forma del nostre rostre”.
Aquest procés va ser l’inici de la
seva darrera sèrie: “Vaig començar
així la meva nova sèrie ‘Metamorfosis’, per demostrar que totes les
formes estan relacionades i que es
transformen al llarg de l’evolució.
El viatge ha ocasionat més de 1200
dibuixos i pintures que tot just ara
he finalitzat”. Una d’aquestes pintures és la que Abelló ha escollit
per il·lustrar el número 400 de ‘La
Façana’, una portada arriscada i al
mateix temps encisadora i plena de
misteri.
Jordi Abelló Vilella, nascut a Reus
l’any 1970 és un creador multidisciplinar que en els darrers anys ha
apostat clarament per les noves tecnologies com a complement ideal
per difondre les seves obres d’art.
Més informació sobre la seva obra
es pot trobar a la pàgina web www.
jordiabello.com.
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L’optimista

Castell de cartes
Xavier Graset i Forasté. Periodista de Catalunya Ràdio
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Adelson s’ha esfumat. El magnat nordamericà que va festejar la Generalitat
sota la promesa d’una inversió milionària, i que de retruc va accelerar, o va
acabar provocant, no ho sabem del cert,
la creació del projecte BCN-World a casa
nostra, ha agafat els trastets (si és que
els havia dut mai) i li ha dit a Rajoy, i al
successor d’Esperanza Aguirre que s’ho
ha pensat millor. Les exigències en llei
del tabac, i condicions laborals, i d’ús
dels equipaments semblaven un vestit
a mida que el govern espanyol ha trobat exagerat. I al final la vareta màgica
de l’ocupació que exhibia s’ha evaporat.
S’ha fet fum com el que volia que hi
hagués als seus casinos, a la seva Las
Vegas madrilenya.
Els madrilenys estaran més relaxats, tot
i que després de la patacada dels JJOO
no aconseguits, això ennegreix més encara la llista de credencials d’Ana Botella.
Això és el que passa amb aquest perfil
d’inversors que de tant en tant piquen
a la porta dels nostres governants. En
un moment de crisis com el que vivim,
qui és l’eixerit de no facilitar les coses
a algú que promet progrés, riquesa, inversió i llocs de treball? És clar que ara
li diuen que no a un seguit d’exigències
que anaven contra la pròpia legislaciói
laboral, que ja ha estat prou retocada,
i en canvi tots coneixem situacions del
que en prodriem anomenar esclavatge
del segle XXI. Sous de misèria per horaris infernals, sense cap mena de garantia, sense ni respectar caps de setmana,
ni torns dignes. Això passa però qui és
que hi pot renunciar? Quina legislació
dona aixopluc a unes condicions impròpies del món occidental? Sí que la
situació és de crisi, però el debat de
la retallada i l’austeritat no ha resolt el
creixement. És més la pròpia patronal
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de la petita i mitjana empresa diu que
uns sous tan baixos no permeten la represa de l’activitat comercial.
Però tornem a l’esperança. Hi ha un tipus d’esperança laboral, i econòmica a
BCN World. Hi ha esperança en un projecte que com si es tractés d’un iman ha
d’atraure les inversions que permetin fer
aquest seguit d’hotels tematitzats, casinos i restaurants.
Ni Benidorm, ni Barcelona
I és molt possible que en aquest cas no
ens acabin de convèncer unes alçades
de gratacels que no tenim associades
al nostre entorn, ni al nostre perfil de
costa. Que la Costa Daurada no és ni
Benidorm, ni tampoc la primera línia de
la ciutat de Barcelona. I per tant s’haurà
de mirar amb lupa què enlairem. S’haurà
de calcular bé l’impacte i la imatge que
en quedarà. Això és clar, i confiem en
els promotors, que aquest projecte que
es va presentar com a rèplica i resposta
al No d’Adelson a Catalunya, no acabi
caient com un castell de cartes, ara que
ja no té amb qui competir. Però és clar
que necessitem projectes com aquest
que suposen gairebé només amb el sol
anunci, una injecció d’optimisme. Però a
més de l’anunci, hi ha concrecions, hi ha
diner que aposti pel nostre futur, per reforçar de fet un pol d’atractació turística
que ja tenim, ens n’haurem de felicitar.
És molt bonic dir que volem ser com
Massachussets, és clar que sí, però no
podem renunciar a millorar en un dels
aspectes que ha diversificat el nostre
potencial econòmic: el turisme, que de
retruc beneficia la construcció, i indirectament molts altres sectors.
Però comencem a necessitar veure ja els
fonaments reals d’aquest projecte, perquè no acabi sent una altra mer castell
de cartes.
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El Gremi celebra la Festa de Nadal
L’acte va comptar amb la presència de diferents autoritats locals que van
voler acompanyar la junta del Gremi en aquesta trobada
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp va celebrar la seva tradicional
festa de Nadal a finals del mes de
desembre, un acte que va servir per
acomiadar l’any 2013 i també per
parlar dels propers mesos. L’acte,
que va tenir lloc el dia 18 de desembre a les instal·lacions del Gremi, va
estar presidit per Gregori Salvat,
president del Gremi de la Construcció del Baix Camp i va comptar amb
la presència de diferents autoritats
del consistori i del teixit empresarial del Camp de Tarragona. En representació del consistori hi va assistir el regidor d’Urbanisme Miquel
Domingo i el regidor d’Obra Pública
Hipòlit Montseny.
També Isaac Sanromà, president de

la Cambra de Comerç de Reus, va
assistir a l’acte així com el president
de la FEGCO, la Federació de Gremis
de la Construcció de les comarques
de Tarragona, José Osuna i el seu
gerent, Joan Mercadé. Com sempre,
altres personalitats relacionades
amb el Gremi no van deixar perdre
l’oportunitat d’assistir a aquesta
festa nadalenca, com ara els expresident del Gremi, Antoni Gil i Miquel Vilella; l’actual president de la
Confraria del Nostre Pare Jesús a la
Columna, Lluís Salvat, i el seu expresident Josep Maria Salvador o el
director de la revista “La Façana”,
Jordi Cabré.
En els parlaments, totes les persones que van parlar van aprofitar per
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desitjar unes bones festes i que les
coses vagin molt millor l’any 2014.
En la seva intervenció el president
Gregori Salvat va fer un balanç realista de la situació del sector i va
demanar a tothom, empresaris i
institucions, implicació per sortir de
l’actual situació econòmica. Isaac
Sanromà, José Osuna, Miquel Domingo i Hipòlit Montseny també van
tenir paraules d’esperança pel futur
que se’ns apropa.
Com sempre, un aperitiu va servir
per tancar aquesta tradicional vetllada que també va comptar amb la
presència de bona part dels membres de la junta del Gremi i altres
persones que hi estan directament
vinculades.
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‘La Façana’: Reflex de dinamisme
i esperit de superació
Des d’Activa Mútua, Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals número 3 de la Seguretat Social, volem donar nostra més sincera
enhorabona i felicitar al Gremi de la
Construcció del Baix Camp per haver
aconseguit que la seva revista La Façana arribi al seu exemplar número
400. Una publicació que durant tot
aquest temps ha sabut reflectir el
dinamisme i l’esperit emprenedor
d’aquests negocis.
També m’agradaria ressaltar la fluida i cordial relació que sempre ha
mantingut nostra mútua amb el Gremi de la Construcció del Baix Camp,
que es remunta bastants anys enrere, ja fins i tot a l’època de l’antiga Reddis. De fet, tant en els seus
antecedents com en l’actualitat,
Activa Mútua sempre ha demostrat
tenir una especial sensibilitat cap a
aquest col·lectiu tant en matèria de
prevenció de riscos com de salut laboral. Amb més de 4.500 empreses
i 28.000 treballadors, el sector de la
construcció copa un dels percentatges més elevats als nostre col·lectiu
d’assegurats, que ens motiva a ofe-

Activa Mútua sempre
ha demostrat tenir una
especial sensibilitat
cap el sector de la
construcció, tant en
matèria de prevenció
de riscos com de salut
laboral

rir la màxima qualitat assistencial.
Precisament, la bona relació entre
Activa Mútua i el Gremi de la Construcció del Baix Camp va quedar de
nou plasmada recentment amb la
signatura d’un conveni entre ambdues institucions pel qual Activa

Mútua posa a disposició d’empreses i treballadors agremiats, serveis
en matèria d’assistència sanitària,
prestacions econòmiques, gestió de
l’absentisme o prevenció dels riscos
laborals a fi de millorar les condicions de treball, incrementar la seguretat i vetllar per la salut dels treballadors.
Finalment, voldria també aprofitar
aquestes línies per desitjar a la
Junta Directiva del Gremi i als seus
agremiats, un 2014 ple d’èxits professionals i satisfaccions personals.
Miquel-Àngel Puig Tàrrec
Director gerent Activa Mútua
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Tarragona tanca
el 2013 amb
menys aturats

………………………………………………………………………………

La xifra d’aturats a les comarques
del sud és de 72.046 persones,
1.969 menys que el 2012
Catalunya va tancar el 2013 amb 22.084 aturats menys
que a finals de 2012 i el nombre total de desocupats
s’ha situat en 624.872 persones. Segons les dades
d’atur registrat de desembre publicades pel Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, el nombre total de desocupats ha baixat entre desembre de 2012 i el mateix
mes de 2013, un fet que no es produïa des de l’any
2006, abans de l’inici de la crisi econòmica. A la demarcació de Tarragona es va tancar el 2013 amb 72.046
aturats, 1.969 menys (-2,66%) que ara fa un any
A nivell mensual, el nombre d’aturats ha disminuït en
13.472 persones entre
novembre i desembre
de 2013.
Tot i el descens de
l’atur registrat, el nombre mitjà d’afiliats a
la Seguretat Social a
Catalunya ha caigut
lleugerament en 16.188
persones (-0,56%) entre desembre de 2012 i
desembre de 2013. Per
contra, el nombre d’afiliats a la SS s’ha incrementat
en 1.428 persones (+0,05%) entre novembre i desembre de 2013. Catalunya compta a finals de 2013 amb
2.879.650 afiliats al total del sistema de la SS.
Els beneficiaris existents de prestacions per desocupació a tot l’Estat a final de novembre ha estat de
2.801.262, un 6,7% menys a nivell interanual. La cobertura del sistema de protecció per desocupació durant
el mes de novembre de 2013 ha estat del 61,43%. El
mateix indicador al novembre de 2012 va ser de 64,29
%, el que suposa un descens en la cobertura del 4,4%.
Excepte a la construcció
Per sectors econòmics, l’atur registrat a tot l’Estat presenta les següents variacions el desembre respecte a
novembre. A l’agricultura es redueix en 8.890 (-4,25%),
a la indústria baixa en 1.304 (-0,26%), a la construcció
s’incrementa en 6.309 (0,98%), i als serveis baixa en
87.253 (-2,85%).
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ACTUALITAT

Via Pública inicia un pla per
arranjar els escocells en mal estat
L’Ajuntament contracta 8 empreses de Reus per executar els treballs d’obra
La regidoria de Via Pública ha iniciat fa unes setmanes un pla d’acció per condicionar els escocells de
la ciutat que han quedat buits i en
mal estat com a conseqüència de la
mort dels arbres que hi havia plantats. L’objectiu és replantar els arbres en els casos que sigui possible
i tapar la resta d’escocells, per tal
d’evitar l’acumulació de deixalles i
la imatge de deixadesa que causen
en l’estat actual.
El pla d’acció preveu actuar en uns
400 escocells en el conjunt de la
ciutat, a una quarta part dels quals
s’hi replantaran arbres i la resta,
donada la impossibilitat tècnics de
plantar-hi de nou, es sanejaran i es
taparan amb obra.
Hipòlit Monseny, regidor de Via Pública, afirma que “arranjar els escocells és una de les actuacions que
portem a terme des de l’Ajuntament
que d’entrada poden semblar petites però que contribueixen de ma-

nera important a que la ciutadania
se senti a gust a la ciutat. Eliminem
la imatge de deixadesa amb accions per fer de Reus una ciutat més
còmode, més neta, més endreçada.
29.000 euros
L’Ajuntament ha contractat vuit empreses constructores, totes amb
seu a Reus, per executar els treballs
d’obra; i ha encarregat a les tres
empreses adjudicatàries del servei
de manteniment de la jardineria
municipal els treballs de replantat
dels arbres. La regidoria de Via Pú-
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blica destina a la primera fase del
pla una partida de 29.000 euros
per a les obres de construcció i de
10.000 euros per a les actuacions
de jardineria, que inclouen el plantat d’una cinquantena d’arbres i el
seu menteniment durant un any.
Aquesta setmana s’han iniciat els
treballs que permetran tapar els
escocells als vials següents: carrer
d’Escornalbou, avinguda de l’Onze
de setembre, carrer de Domènech
Soberano, carrer Gaudí, avinguda
de Vilaseca, carrer Argentera, Roger de Belfort, Pau Font de Rubinat, Alcalde Joan Bertran, Antoni de
Bofarull, Prous i Vila, Escoltor Rocamora, Cambrils, camí de Tarragona i
avinguda de Pere el Ceremoniós. Els
treballs de replantat d’arbres també
s’han iniciat aquesta setmana i es
faran, en una primera fase, al tomb
de ravals, l’avinguda dels Països Catalans, passeig Mata, Riera de Miró
i avinguda de Pere el Ceremoniós.
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ACTUALITAT SECTOR

Dues imatges de la inauguració de la botiga de Jordi’s Cabré a l’Avinguda Pere el Cerimoniós.

Jordi’s Cabré obre una botiga
de projectes i noves idees
Es tracta d’un nou establiment situat al carrer Pere el Cerimoniós destinat principalment
a realitzar projectes de locals comercials i reformes d’habitatges
El passat dia 20 de desembre va tenir lloc la inauguració oficial de l’establiment “Jordi’s Cabré. Projectes i
noves idees”, una nova botigasituada al número 80 del carrer Pere el
Cerimoniós de Reus i que ofereix al
client tot el necessari per la reforma
d’una casa o també per l’obertura o
millora d’un local comercial.
Es tracta d’un nou negoci de Jordi Cabré -empresari i membre del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp- que ha decidit diversificar
en un moment de moltes dificultats
econòmiques en aquest sector arriscant per aconseguir nous clients
obrint un establiment que està dedicat tant a empreses com a particulars que necessitin el servei de

reformes. “Creiem que oferint un
servei just i econòmic el mercat pot
donar-nos la possibilitat de consolidar-nos”, va explicar Cabré, després
de la inauguració oficial d’aquest
local.
Tot i està obert a la confecció de
qualsevol pressupost de reforma o
de millora de locals comercials, Jordi Cabré va explicar que la principal
novetat és el tracte directe, el recolzament professional des del primer
moment en que cal redactar un projecte fins al final de l’obra per buscar “preu just evitant la proliferació
d’obres en negre”, va assegurar.
L’oficina de “Jordi’s Cabré. Projectes
i noves idees” obre cada dia en horari d’oficina amb atenció persona-
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litzada a càrrec de Sílvia Campiña,
que s’encarrega de donar informació
a qualsevol interessat o de respondre els dubte que se’n puguin derivar de la voluntat de realitzar una
reforma. Jordi Cabré, que pertany a
una família amb una llarga experiència en el món de la construcció,
ha explicat també que el seu establiment està especialitzat en materials novedosos com el Neolite. “El
que busquem és, en definitiva, sorprendre al client oferint-li les noves
possibilitats que té el mercat amb
materials que s’adeqüen a unes necessitats específiques de cada client
i que de vegades són desconeguts
fins i tot per alguns constructors”.
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ACTUALITAT ECONÒMICA

FiraReus tanca un any rècord
d’activitat firal i de reunions
Entre els objectius per al 2014 hi ha la potenciació de la comercialització
de les instal·lacions com a seu de congressos i convencions
FiraReus ha tancat un any d’activitat
històric en totes les seves vessants:
organització de fires, congressos
i mercat de reunions. Així durant
aquest any s’han realitzat 148 actes,
13 fires i 4 congressos. Pel que fa a
les fires, quatre han estat de nova
creació: la Fira de Botigues Online
FIBO, la Fira de la Gent Gran, la
ReuSport i el saló Cupcake Reus. A
més d’aquestes, també s’han dut a
terme la resta de fires consolidades
del calendari firal com són Epocauto, Bestial, el Saló de la Moto, la
Fira de Sant Jaume, exproReus i Tot
Nuvis. Enguany també s’han realitzat a les instal·lacions de firaReus
altres fires organitzades per empre-

ses i institucions externes com ara
la fira Mystic’s, el Reus Fashion Festival i el Parc de Nadal.
Pel que fa al nombre d’actes organitzats, enguany han estat 148
respecte als 122 de 2012. El perfil
dels actes ha estat molt variat i ha
constat tant de reunions d’empresa,
com de presentacions de productes,
conferències, tallers o jornades.
Aquestes són algunes de les dades
que es van posar de manifest en la
reunió del Comitè Executiu de firaReus. La regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, ha destacat
que “la missió de firaReus és crear,
promoure i acollir esdeveniments
de tot tipus que estiguin orientats

a la dinamització dels sectors econòmics de la ciutat i de l’entorn i
que ajudin a la projecció exterior de
Reus, sota criteris de viabilitat”.
De la seva banda, segons el president del Comitè Executiu de firaReus, Isaac Sanromà, “des de l’àmbit firal es treballa per consolidar,
millorar i renovar el calendari firal
de cara al posicionament de firaReus com a centre promotor de fires innovadores de qualitat”.
Entre els objectius per al 2014 hi
ha la potenciació de la comercialització de les instal·lacions com a
seu de congressos i convencions en
el mercat estatal, francès, anglès i
alemany.
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El Gremi, beneficiari de les tarifes
reduïdes d’AMERSAM
El president del Gremi, Gregori Salvat, va signar l’acord amb Alícia Alegret,
consellera delegada de l’empresa municipal d’aparcaments.
Alícia Alegret, consellera delegada
d’AMERSAM, empresa municipal
inclosa en el Grup Econòmic INNOVA i que gestiona els aparcaments
públics de Reus, i Gregori Salvat,
president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, van signar el
passat 16 de desembre un conveni
de col·laboració que permetrà als
agremiats beneficiar-se de les tarifes reduïdes per aparcar a la xarxa
de pàrquings municipals. El sector
de la construcció s’afegeix així a
la línia de col·laboració oberta per
l’Ajuntament amb els col·lectius
professionals que tenen necessitats
específiques d’aparcament.
Segons Alícia Alegret, «l’acord és
un pas més en la direcció de donar
suport als gremis professionals de
la ciutat per facilitar-los les condicions per desenvolupar la seva feina
a la ciutat i també forma part de
les accions de l’Ajuntament orientades a respondre a les necessitats
del teixit empresarial local». També
Gregori Salvat va destacar la importància d’aconseguir aquest tipus de
millores que afectin positivament
als agremiats en la realització de les
seves tasques a la ciutat.
Resposta als professionals
A finals de 2012 es va signar el
primer acord d’aquestes característiques amb el Gremi d’electricitat,
fonaneria i afins del Baix Camp.

La regidora Alicia Alegret i el President del Gremi, Gregori Salvat.

Alegret: l’acord és un
pas més en la direcció
de donar suport als
gremis professionals de
la ciutat per facilitarlos les condicions per
desenvolupar la seva
feina
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Aquests convenis parteixen de la
demanda d’aquests col·lectius de
disposar de condicions preferents
en l’ús d’aparcaments municipals
per part dels seus socis, atès que
les seves condicions laborals tenen
necessitats específiques d’aparcament. Fruit d’aquests acords, els
gremis gestionen targetes d’abonament per als agremiats, que sempre
van vinculades als vehicles d’empresa, amb pagament dels consums
reals a finals de mes i que permeten aparcar de forma il·limitada a
tots els pàrquings de la xarxa a un
cost màxim de 4 euros diaris.
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Els pressupostos de l’Ajuntament
prioritzen la creació d’ocupació
Els pressupostos de Reus de 2014 tenen un volum consolidat de 315’5
milions d’euros, el que representa un increment del 0,29% respecte al 2013
El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el passat
21 de desembre la proposta del Govern de Reus de
pressupostos municipals de 2014. Uns comptes de confirmen el canvi de tendència de la situació econòmica
municipal, fruit del canvi de model de gestió —basats
en els principis d’austeritat, rigor, eficàcia i eficiència—
i del compliment dels objectius de sanejament.
Els pressupostos del 2014 es defineixen pel manteniment de la pressió fiscal; la priorització de les polítiques d’atenció a les persones que més pateixen la
crisi econòmica i d’impuls a l’activitat econòmica i a la
generació d’ocupació; i el procés gradual d’aprimament
i simplificació de l’estructura societària municipal.
Els pressupostos municipals de 2014 tenen un volum
consolidat de 315.538.456,12 euros, el que representa
un increment del 0,29% respecte els comptes de 2013.

L’atenció a les persones i la promoció econòmica concentren per tercer any consecutiu els eixos d’actuació
dels pressuposts municipals de 2014. Les prioritats del
govern de Reus en la despesa social l’impuls a l’activitat econòmica i la generació d’ocupació representen el
63,22% dels pressupostos de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals.
Prioritats
Alguns exemples d’aquestes prioritats són els següents:
Atenció a les persones: Major dotació per actuacions de
Serveis Socials (+131.000 euros); més dotació als contractes de neteja viària i recollida de residus (+818.000
euros, junt amb altres actuacions de Medi Ambient),
ampliació de l’aportació al Teatre Fortuny (+66.000 euros); major aportació a l’IMAC (+100.000 euros), augment de les actuacions de manteniment de la via pública (+293.000 euros), construcció de noves illes de
sepultures al cementiri (523.000 euros), etc…
Promoció econòmica: Increment d’una nova línia de
Reus Transport (+100.000 euros), adaptació de l’activitat de Fira de Reus (+500.000 euros); nou aparcament a
l’avinguda de Sant Jordi (2.875.000 euros), acabament
de les obres de l’Edifici de Bioempreses (800.000 euros), etc…
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Eurovegas renuncia a instal·lar-se
a la Comunitat de Madrid
L’empresa presidida pel magnat Sheldon Adelson diu ara que el seu interès
se centra en el mercat asiàtic i per això abandona el seu projecte espanyol
Las Vegas Sands va anunciar fa
unes setmanes que ha renunciat
a instal·lar el macrocomplex Eurovegas a la Comunitat de Madrid
després de no arribar a un acord
amb el govern espanyol. L’empresa
presidida per Sheldon Adelson tenia previst invertir 30.000 milions
de dòlars en el macrocomplex de
joc i oci, que constava de diversos
casinos i hotels. El secretari d’Estat d’Economia, Fernando Jiménez
Latorre, va explicar que Las Vegas
Sands demanava unes condicions
que “no són assumibles” i que tot i
aquest contratemps l’economia espanyola segueix la seva dinàmica”.
“El procés ha estat extremadament
exhaustiu i mentre que el govern espanyol i moltes altres persones han
treballat diligentment en aquest esforç, no veiem un camí que pugui
conduir a obtenir els criteris necessaris per tirar endavant aquest projecte de gran escala”, va justificar el
magnat nord-americà.

dida per Sheldon Adelson va explicar que aportaria entre el 25% i el
35% del capital.
Del govern de la Comunitat de
Madrid, Adelson en va destacar
que havia estat “un fort defensor”
del projecte i va dir que valorava
“l’energia” que van posar en el
procés. “Barcelona és un destí turístic de primer nivell i l’elecció de
Madrid davant de Barcelona no ha
estat una decisió senzilla”, afirmava
aleshores.
Al mateix temps que Las Vegas
Sands es decantava per la Comunitat de Madrid, la Generalitat va
tancar un acord amb l’empresa
brasilera Veremonte i La Caixa per
construir Barcelona World, un macrocomplex turístic al costat de PortAventura, en uns terrenys d’unes
600 hectàrees propietat de l’entitat
financera. El parc, amb sis complexes hotelers temàtics que inclouran
sis casinos, obrirà el 2016.

L’any passat, Las Vegas Sands va
estar mesos debatent si s’instal·lava en uns terrenys del Prat de
Llobregat o bé ho feia a la Comunitat de Madrid. Finalment, el 8 de
setembre del 2012 va anunciar que
s’havia decantat per la segona opció. Aleshores, la companyia presi-

-ELECTRICITAT
-FONTANERIA
-CLIMATITZACIÓ
I N S TA L · L A C I O N S
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Manuel Espinosa
& 636 209 104
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Francesc Oller
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servi.ma.f@hotmail.com
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-ENERGIA SOLAR
-BUTLLETINS

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

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
aprova provisionalment el POUM
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant del passat
dijous 19 de desembre va aprovar
provisionalment el document del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El document aprovat incorpora les esmenes i modificacions
motivades a partir dels informes de
les administracions afectades i de
les al·legacions estimades de particulars i entitats, juntament amb la
memòria ambiental que resumeix i
estableix les conclusions del procés
d’avaluació ambiental.
Després d’aquesta aprovació provisional per part de l’Ajuntament,
la proposta s’enviarà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè l’aprovi definitivament.
Aquesta aprovació provisional arriba quasi dos anys després de
l’aprovació inicial (el 20 de març de
2012).
Aquest document, redactat per
l’equip dirigit per l’arquitecte Dr.
Estanislau Roca amb el suport del
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament, ha d’orientar el model de
desenvolupament i l’expansió urbana dels diferents nuclis de població
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en les properes dècades.
El nou POUM, segons l’Ajuntament
d’aquesta localitat, potencia l’activitat econòmica. En aquest sentit,
consolida el polígon industrial de
les Tàpies II i amplia l’oferta amb

La nova planificació
d’aquest municipi fa una
reserva més que suficient
d’habitatges protegits
per tal de respondre a la
demanda social que pugui
venir en els propers anys
un nou sector industrial. A més, fa
una reserva més que suficient d’habitatges protegits per tal de respondre a la demanda social.
Pel que fa als pobles d’interior, als
nuclis antics de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i part de l’Hospitalet de l’Infant es proposa mantenir la tipologia de cases d’acord

A
arnigreen

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

ATT
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G

arnigreen.cat@gmail.com

amb la parcel·lació cadastral existent i evitar agregacions de construccions plurifamiliars que desvirtuïn l’essència del teixit construït.
A Vandellòs es proposa un sector
urbanitzable amb l’objectiu d’ampliar les escoles, prolongar el carrer de les Figuerelles i possibilitar
la connexió viària amb algun dels
carrers existents. Per altra banda, a
l’Hospitalet de l’Infant, es proposa
convertir “la frontera” que actualment representa la intersecció a diferent nivell de les carreteres N-340
i C-44 en una “frontissa urbana” o
gran plaça-parc a nivell que doni
continuïtat i cohesió urbana, amb
la previsió de suficient espai per a
la retenció d’aigües de pluja per tal
d’evitar inundacions.

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

Impuls de tots els implicats per
donar força a la formació al sector
Al febrer es presentarà a Camp Clar (Tarragona) el nou centre de formació
El passat dimecres 15 de gener va
tenir lloc a la seu de la Federació
de Gremis de la Construcció de la
província de Tarragona una trobada
a la qual hi varen assistir el President, José Osuna; Joan Mercadé,
secretari,de la FEGCO; així com els
representants del Gremi Comarcal
del Baix Camp entre els quals s’hi
trobava el president Gregori Salvat, President i la secretaria Cesca
Balanyà; el gerent, Emilio Gómez;
Benjamí Monterde, responsable de
formació; Carme Viladecans, responsable de control i gestió de
formació i Josep Maria Jaquet, responsable comercial per part de la
Fundació Laboral de la Construcció
de Catalunya que tenia com a objectiu principal donar un impuls a la
formació en el sector de la formació
laboral i fer-ho de forma coordinada
amb els diferents gremis del territori, tal i com va dir Osuna en l’inici
de la mateixa, i amb el suport de la
Fundació Laboral de la Construcció
de Catalunya (FLC).
El gerent de la FLC exposà les líni-

Una imatge de la reunió per tractar el futur de la formació al sector de la construcció

es d’actuació a seguir en la pròpia
Federació i gremis comarcals amb
l’objecte de donar el més ampli servei a les empreses i treballadors del
sector a Tarragona i província, cosa
per la qual va sol·licitar la implicació necessària dels representants i
els responsables dels gremis.
És també intenció de la Federació i
dels sindicats del sector, tal com va
esmentar el secretari de la FEGCO
Joan Mercadé, organitzar conjuntament amb la Fundació Laboral de

Catalunya, el proper mes de febrer
un acte de reclam del sector i procedir a la inauguració del nou centre de formació ubicat a Camp Clar
de Tarragona, instal·lacions cedides
per l’Ajuntament d’aquesta localitat. Durant la trobada es va poder
constatar i posar de manifest la voluntat de col·laboració per part de
tothom per potenciar la impartició
de formació adreçada a les empreses i treballadors del sector en el
territori.

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

MEDI AMBIENT

En marxa la campanya ‘Separar
bé els residus és un joc de nens’
La nova campanya pretén continuar fomentant la recollida selectiva i la
reducció dels impropis de cada fracció dels residus
El passat 21 de Desembre va començar la difusió de la nova campanya
de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori i Sostenibilitat, per al foment
de la recollida selectiva i la reducció
dels impropis, aquells residus que
es dipositen en els contenidors que
no els correspon. Es tracta de continuar incidint en la millora de la recollida selectiva després que la campanya del Nadal passat, l’”Envàs on
vas’”, tingués una gran repercussió
informant els ciutadans sobre la importància de separar bé els residus.
La nova campanya, que té com a
lema “Separar bé els residus és

un joc de nens”, pretén comunicar
que la separació no és un procés
complicat, i que fins i tot els més
petits ho poden fer bé. De fet, tot
i que la campanya s’adreça a tota
la població, busca arribar en bona

part al públic infantil, que és el
prescriptor en matèria de separació
de residus a gran part de les llars.
Es treballa amb la premissa que si
els nens i nenes interioritzen que
s’ha de reciclar, és més fàcil que
el seu entorn també ho faci, i que,
d’aquesta manera, les generacions
futures ajudaran a incrementar la
quantitat i la qualitat del reciclatge.
La campanya, finançada íntegrament pels Sistemes de Gestió Integrats (SIG) ECOEMBES i ECOVIDRIO,
la protagonitza aquest cop el comunicador Òscar Dalmau, personatge
referent en programes emesos en
horari familiar.

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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TERRITORI

Nova convocatòria per demanar
ajuts Leader al Baix Camp i Priorat
Els ajuts Leader fomenten la realització d’inversions que generin activitat econòmica i
que creïn o mantinguin llocs de treball, principalment de dones i joves
El Consorci Leader Priorat-Baix
Camp informa que resta oberta la
convocatòria del 2013 delsajuts per
a la diversificació econòmica de les
zones rurals del programa Leader
de Catalunya, mesura 410, en el
marc de l’eix 4 Leader, del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.
El termini per presentar les sol·
licituds i la documentació a aportar
és el 21 de febrer de 2013. La sol·
licitud es podrà presentar a qualsevol de les dues seus del Consorci
i és imprescindible que es presenti junt amb la documentació abans
de començar les obres objectes de
l’ajut i que la inversió es realitzi en
algun municipi del Priorat o en els
18 municipis del Baix Camp inclosos
en el programa: l’Albiol, l’Aleixar,
Alforja, Arbolí, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Capafonts,
Colldejou, Duesaigües, la Febró,

La Casa del Pantà de Riudecanyes es va
restaurar amb ajuts Leader.

Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana.
Els ajuts Leader fomenten la realització d’inversions que generin
activitat econòmica i que creïn o
mantinguin llocs de treball, principalment de dones i joves. Aquestes
inversions han de fer referència als
següents àmbits:
- Agroalimentari (transformació i comercialització de productes agraris,

agrobotigues, etc.)
- Microempreses dels sectors del
comerç, indústria, serveis a la població
- Turisme i lleure
- Conservació i millora del patrimoni
rural
El percentatge màxim d’ajut que es
pot rebre és del 35% de la inversió
elegible, amb un màxim de 200.000
euros per persona beneficiària per
un període de 3 anys. La intensitat
de l’ajut dependrà de la puntuació
que l’actuació aconsegueixi, d’acord
a un sistema de puntuació i priorització dels projectes, que es basa en
els eixos estratègics dels Consorci.
El Consorci Leader Priorat-Baix
Camp és una entitat sense ànim de
lucre constituïda amb la participació
d’institucions públiques com són el
Consell Comarcal del Baix Camp i el
del Priorat i entitats del teixit socioeconòmic local.

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

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..
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La veu del Gremi
Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua

És molt especial poder arribar a
quatre-cents números com a revista
informativa del Gremi de la Construcció del Baix camp.
A dia d’avui estic orgullós de col·
laborar en aquesta secció que dona
veu a la Germandat de Sant Antoni
de Pàdua i a la Confraria de Pare
Jesús a la Columna i d’haver estat
fa uns anys, per un breu període de
temps, director del Butlletí.
Arribar a quatre-cents números de
“La Façana” es donar veu mensualment a trenta tres anys del dia
a dia de la nostra entitat. No és
una feina fàcil perquè es necessita
informar, donar un servei i alhora
entretenir als lectors de la nostra
revista.
Des de la Germandat mirem de fer
reflexions i de tenir-vos informats
de les activitats que anem realitzant
al llarg del any.
D’altra part, els diferents col·
laboradors com Josep Maria Salvadó ens va recordant anècdotes i

Revista del Gremi
de la Construcció
del Baix Camp
Número 396
Juliol 2013

Actualitat:
• Construccions Rafel Porres i
Fills executa la rehabilitació de
l’església de Vinyols
• L’optimista, amb Yolanda
Fernández i Irene Valdivieso
• Reducció d’impostos als
casinos de BCN World
• Josep Poblet destaca la
importància del pla zonal de
carreteres pel territori
• Enderroc de tres edificis al
barri del Carme per millorar
la seguretat
• Acord entre Ajuntament i
Metrovacesa per reempendre
el centre comercial i
d’oci de Reus
• La Generalitat pagarà abans
de final d’any els deutes que
té amb Reus

www.gremiconstrucciobaixcamp.com

• L’ocupació en el sector de la
construcció a Tarragona creix en
1.400 persones

diferents aspectes que conformen
les nostres entitats. Es una manera
d’explicar coses que són part de la
història del Gremi, de la Germandat
i dels reusencs.
Les nostres entitats son filles del
Gremi i com a tals se senten orgu-

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

lloses d’estar representades a la revista que dona veu al mateix.
Per la Festa Patronal la Missa de
Sant Antoni i el repartiment de clavells, per Setmana Santa els portadors de l’estàndard i el guió, els
participants a la processó del Sant
Enterrament, etc. Totes aquestes activitats i moltes més les veiem representades a les pagines de la revista “La Façana”. Son quatre-cents
números i de tot cor espero poder
veure’n quatre-cents més,
Un número com aquest permet veure en perspectiva tot un període
que comença en els primers anys
de l’Espanya democràtica, anys de
grans canvis socials, daltabaixos
econòmics i també de canvis tecnològics ja que en poc temps hem
passat a gaudir de la informació
gairebé a l’instant.
Això encara fa mes meritori que la
revista hagi arribat al número quatre-cents i que segueixi gaudint de
vitalitat per molts números més.

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

