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Un any més arriben les vacances estiuenques on el bon temps, el sol i la calor agafen el
seu màxim esplendor de tot l’any, una època en la qual la Costa Daurada rep la visita de
milers de visitants procedents de tota Europa atrets per una zona amb moltes possibilitats.
El mes d’agost és l’època ideal per allunyar-nos una mica de les preocupacions que tenim
a les nostres empreses com a conseqüència de la situació econòmica que passem des de
fa molts mesos i que afectat en gran mesura al sector de la construcció. Ara, però, tots
plegats ens mereixem un petit descans que ens permetrà recuperar les energies necessàries per afrontar amb ganes i determinació la part final de l’any 2013 i preparar-nos per un
any 2014 que arriba amb moltes expectatives.
Les darreres dades de l’Enquesta d’Ocupació Activa (EPA) que fan referència al segon
trimestre del 2013, ens parlen un altre cop de creació d’ocupació i d’un cert positivisme.
També el sector de la construcció a les comarques de Tarragona ha creat 1.400 llocs de
treball en aquests tres mesos, trencant una tendència a la baixa. Sembla que alguna cosa
es comença a moure a les nostres comarques i d’aquesta manera els empresaris del sector també tenen l’esperança de poder refer la situació. També el projecte de BCN World,
que té com a objectiu reactivar la nostra oferta turística, sembla que continua endavant,
gràcies a una nova tributació que ha baixat els impostos del 55% al 10% pels casinos i
pel sector del joc. Ara cal esperar els moviments que facin els promotors de la iniciativa
abans d’iniciar les obres d’aquest projecte.
En tot cas, aquesta època de l’any és també el moment de relaxar-nos i de descansar perquè tots plegats també ens mereixem poder estar al costat dels nostres familiars i gaudir
del temps lliure i l’esbarjo.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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A PEU D’OBRA

Construccions Rafel Porres i Fills
rehabilita l’església de Vinyols
L’empresa s’ha encarregat d’executar les obres de millora de la coberta
que es trobava en molt mal estat com a conseqüència del pas del temps
L’empresa Construccions Rafel Porres i Fills ha estat l’encarregada
d’executar les obres de reparació i
millora de l’església parroquial de
Vinyols i els Arcs, que es trobava
en molt mal estat de conservació.
La inauguració d’aquestes obres va
finalitzar fa tot just unes setmanes
i l’arquebisbe de Tarragona, Jaume
Pujol, va presidir la seva inauguració ara fa uns dies.
L’església parroquial de Santa Caterina, està situada al bell mig
d’aquesta petita població del Baix
Camp. Es tracta d’una nau d’estil
barroc que va ser construïda a fi-

nals del segle XVIII entre el 1770 i
el 1778 sobre un edifici molt més
antic. Parlem d’un edifici de tres
naus amb una planta de creu grega. La seva nau principal té coberta
de volta de canó, mentre que a les
naus laterals la coberta és de volta d’aresta. Conserva un retaule del

L’obra ha consistit en la
substitució dels cabirons
en mal estat i també la
substitució de les llates
de fusta
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segle XVIII d’estil renaixentista, així
com una talla barroca que es creu
que procedeix de l’antiga església
dels Arcs. L’església té un campanar
annex amb una alçada de 36 metres
que permet identificar la població
des dels pobles del voltant, al mig
de la plana del Baix Camp.
El material emprat per la construcció
d’aquesta església és de tipus tradicional, a base de pedra del país i
argamassa i revestiment a base de
morter de calç. Les seves cobertes
eren de dos tipus diferents: una
part a base de cabirons i llates per
canal i una altra a base de cabirons

A PEU D’OBRA

A la pàgina anterior i en aquesta, dues imatges de la bastida construïda per restaurar la coberta i de les obres executades. Al costat,
dos detalls de les obres de millora. Fotos: Mario Chancho i Construccions Rafel Porres i Fills.

i solera de maons. Per últim, la teulada estava construïda a base de
teula aràbiga sense amorterar. Anteriorment, l’any 1982 ja s’havia reparat l’altar major del temple, però
ara era necessari reparar la coberta,
en molt estat, tal i com es pot veure
en alguns imatges.
Segons es detallava del projecte de
rehabilitació redactat per l’arquitecte tècnic Pere J. Villar i Sanz de
Tarragona l’estat de conservació estructural era bo, tot i que els entramats de fusta (bigues, cabirons i lla-

Es tracta d’una nau
d’estil barroc que va ser
construïda a finals del
segle XVIII entre el 1770
i el 1778 sobre un edifici
molt més antic

tes) i la teulada es trobaven en mal
estat, amb cabirons podrits, puntals
de recolzament i reforços metàl·lics.
El pressupost inicial d’execució de
les obres ha estat de 115.000 euros.
L’obra executada durant prop de
mesos per part dels professionals
de Construccions Porres i Fills, empresa de Vinyols i els Arcs, han consistit en la substitució dels cabirons
en mal estat, segons ha explicat a
‘La Façana’ Oscar Porres, i també la
substitució de les llates de fusta, de
les mateixes característiques, i sole-

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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A PEU D’OBRA

A l’esquerra, l’arquebisbe Dr. Jaume Pujol, amb els representants de Construccions Rafel Porres i Fills. Al costat, imatge de la coberta
abans de la seva rehabilitació. A la imatge interior, coberta un cop finalitzada les obres

ra d’encadellat amb capa de compressió. A més, també s’han reparat
les esquerdes, es va reforçar l’arc
de volta i també es va procedir a la
substitució de teules trencades, sanejant al mateix temps els desguassos i els canals de recollida de les
aigües pluvials. En total, l’empresa
s’ha encarregat de rehabilitar una
superfície de 800 metres quadrats.
Des de Construccions Rafel Porres
i Fills s’han mostrat satisfets amb
el resultat obtingut perquè s’ha hagut de realitzar una obra de gran
precisió treballant a la coberta de
l’església amb el recolzament d’una
gran grua, amb uns resultats prou
satisfactoris i que es podem comprovar en les imatges que il·lustren
aquest article. Una mitjana de quatre operaris van treballar durant
cinc mesos, de febrer a juliol, per
acabar una obra marcada per les
inclemències metereològiques que
van partir durant algunes setmanes.
FITXA DE L’EMPRESA
CONTRUCCIONS RAFEL PORRES I FILLS
www.porresifills.cat
tel. 977 85 04 97
VINYOLS I ELS ARCS

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

Noves oportunitats,
millor futur
Irene Valdivieso i Yolanda Fernàndez www.lalleonera.cat

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

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

El sector del periodisme és, percentu- Seguint amb el paral·lelisme entre el
alment, el més tocat per aquesta crisi. nostre sector i el de la construcció, ja
En un sol any ha triplicat el nombre existeixen comunicadors adaptant-se a
d’aturats. Un 40% dels periodistes es- la nova realitat social i econòmica, com
tan sense feina (si parlem de dones, la els constructors, tard o d’hora, hauran
xifra s’incrementa fins al 64%). Només d’acabar fent. Com molts altres perio3 de cada 10 periodistes treballen en distes, nosaltres anem per aquest camí.
condicions dignes. L’intrusisme està a Estem posant en marxa un projecte de
l’ordre del dia; la precarietat es troba col·laboració, sumant la nostra expeinstal·lada en el sector per sistema. I res riència i coneixements per multiplicar
no fa pensar que aquestes dades millo- esforços i tirar professionalment endararan en els pròxims anys si continuem vant. Hem considerat important deixar
immersos en el mateix model de negoci. de banda una finalitat purament lucrativa per buscar la pleniLlegint aquestes datud professional, que
des, qualsevol diria
Constructors i
ens permeti viure, sí,
que ens trobem en
però sobretot que ens
una secció sobre l’op- comunicadors tenim
aporti satisfacció pertimisme. O potser sí, qualitats professionals
sonal. Busquem noves
tenint en compte que
maneres de treballar,
aquesta revista va que ens situen en
noves idees per al
destinada al sector de millors condicions que
sector de la comunicala construcció i cond’altres
sectors
per
ció, noves fórmules de
sola, certament, que
fer negoci. Volem que
hi hagi un altre sector sortir del pou
la nostra feina serveixi
pitjor que el propi.
Bromes a banda, aquestes dades, sent per a afavorir, millorar i impulsar altres
dramàtiques, ens han de fer reflexionar empreses i professionals que necessitin
a tots plegats en positiu. Quan un toca un revulsiu.
fons és quan es veu obligat a aixecar-se. Només queden aquests dos camins:
No per ser un tòpic deixa de ser veritat. competir o col·laborar. Anar fent com
Hem caigut molt avall però no hem picat fins ara o innovar. L’afany de lucre desa terra. Disposem d’una xarxa de segu- mesurat o la recerca de projectes que
retat: tenim un ofici, una experiència, ens aportin valor afegit empresarial,
unes rutines, una professionalitat, co- professional i personal. Les primeres
neixements especialitzats, i oferim fei- opcions ja sabem on ens han portat. Les
nes que són necessàries per al benestar segones, n’estem segures, ens aportade la societat. En definitiva, construc- ran millors condicions amb les que entors i comunicadors tenim qualitats carar el futur.
professionals que ens situen en millors És hora d’emprendre i re emprendre.
condicions que d’altres sectors per sor- Hora de fer les coses diferents per ferles millor. De canviar per avançar.
tir del pou.
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EMPRESES

Activa Mútua
2008 amplia el
certificat ISO
9001 d’AENOR

………………………………………………………………………………

Reconeix el compromís de l’Entitat amb
la millora contínua en les prestacions

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

Activa Mútua 2008, M.A.T.M.P.SS. núm. 3 ha rebut l’ampliació del Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), que reconeix el compromís
d’Activa Mútua 2008 amb la millora contínua en els
serveis de cobertura de les contingències d’accidents
de treball i malalties professionals, la gestió econòmica
de la incapacitat temporal per contingències comunes i
les activitats preventives desenvolupades.
A l’acte, que va tenir fa uns dies a les instal·lacions
d’Activa Mútua 2008 a Barcelona, situades al carrer Bailén 84, la Directora d’AENOR Delegació Catalunya, Eva
Subirà, va lliurar el Certificat del Sistema de Gestió de
la Qualitat ISO 9001 a Miguel-Àngel Puig, Director Gerent de la mútua. Van assistir també al lliurament del
Certificat els Assessors de la Presidència de l’Entitat,
Fernando García i Josep Nogués, el Sotsdirector General
de la Mútua, Ferran Plana, i el Director i el Coordinador
de l’Àrea de Gestió de Qualitat, Ceferino Fernández i
Juan Carlos Gavilán respectivament.
Aquest exigent Certificat acredita el compliment per Activa Mútua 2008 dels requisits establerts per la Norma
UNE-EN ISO 9001:2008 i la implantació d’un Sistema de
Gestió de Qualitat que aposta per la millora contínua.
L’obtenció d’aquest important Certificat coincideix amb
el cinquè aniversari d’Activa Mútua 2008 i reflecteix la
voluntat de seguir avançant cap a l’excel·lència amb la
finalitat d’oferir el millor servei possible als seus mutualistes.

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

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

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

Tel. 649 907 732

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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ACTUALITAT

Reducció d’impostos als casinos de
BCN World per mantenir el projecte
El Govern de la Generalitat aprova una dràstica rebaixa als impostos que
es paga pel joc, que passarà del 55% actual al 10%
El Govern de la Generalitat ha fet
un pas més en el procés legislatiu
perquè es construeixi el complex
Barcelona World al Centre Recreatiu
Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.
L’Executiu ha aprovat el Projecte de
llei que actualitza el marc jurídic del
CRT, després de més de vint anys
de vigència, per tal d’adaptar-lo als
nous models de turisme internacional i de negocis. La decisió del Govern es concreta amb una reducció
dràstica dels impostos pels casinos
del 55% al 10%, una mesura que es
farà extensiva a la resta de casinos
del país, tot i que la proposta no
ha agradat a totes les formacions
polítiques del país.
Així, la rebaixa permet el desenvolupament d’activitats de jocs i apostes per impulsar l’oferta turística i
afavorir nous projectes d’inversió
que generin activitat econòmica i
ocupació a Catalunya.
S’ha millorat el redactat anterior per
garantir la protecció dels menors i
no es permetrà l’entrada ni el pas
dels menors i de les persones incapacitades legalment als espais de
joc. A més, s’adoptaran les mesures
de control necessàries per evitar-ho.
El Projecte de llei també preveu la
imposició de sancions als casinos
que permetin jugar a persones que
ho tinguin prohibit.
Segons una altra de les al·legacions

Terrenys on es construirà el centre turístic de BCN World, al costat de Port Aventura

La rebaixa permet
el desenvolupament
d’activitats de jocs i
apostes per impulsar
l’oferta turística i afavorir
nous projectes d’inversió
que generin activitat
econòmica i ocupació a
Catalunya.
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acceptades, no es podran construir
altres parcs temàtics d’atraccions
en l’àmbit del CRT. L’objectiu de
la Generalitat és que els dos projectes, Port Aventura i BCN World,
puguin conviure establint sinergies.
A proposta del CTESC, els contractes de crèdit que podran atorgar els
operadors quedaran restringits als
casinos de joc i no s’ampliaran a
altres establiments de joc, com deia
l’anterior redactat.
L’Executiu enviarà el nou text al Parlament de Catalunya, que, amb tota
probabilitat, iniciarà la tramitació al
setembre.

INSTITUCIONS

Poblet destaca la importància del
pla zonal de carreteres pel territori
El president de la Diputació va ser el convidat a “Els esmorzars de la ConsCAT” i va pronunciar una conferència davant l’empresariat de la construcció
El Pla Zonal de carreteres de la Diputació, una eina per planificar les
actuacions de millora a la xarxa viària de la institució, va centrar la ponència del president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, al fòrum
de participació “Els esmorzars de la
ConstCAT”.
Poblet va detallar els principals continguts del pla i en va destacat el
caire pioner. La ConstCAT (l’Associació Catalana d’Empreses Constructores d’Obres Públiques) és una
organització empresarial d’àmbit català creada amb l’ànim d’estimular
les relacions empresarials entre els
seus membres, dinou actualment,
i fomentar els vincles amb la resta
d’associacions empresarials existents. “Els esmorzars de la ConstCAT” se celebren mensualment, i
esdevenen fòrums oberts de debat
a l’entorn de temes d’actualitat relacionats amb la construcció, i tenen
com a convidats a persones representatives de l’administració pública, la universitat o els col·legis professionals.
L’acte es va iniciar amb unes paraules de presentació del president
de la ConsCAT, Manuel Romero, qui
va destacar la delicada situació del
món de la construcció pública a

El president de la Diputació de Tarragona. Josep Poblet, abans de la trobada. A la part
interior, al costat de Manuel Romero, president de ConsCAT
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INSTITUCIONS

El nou pla inclou la
incorporació a la xarxa
viària de 231 km de
vies catalogades ara
com a camins i que es
convertiran en carreteres
causa de la crisi econòmica global.
Romero va destacar la importància
de les diputacions catalanes per al
sector, ja que totes continuen amb
la millora d’infraestructures, atès
que gestionen una part molt important de la xarxa viària del país. Tot
seguit, Josep Poblet va exposar al
públic les característiques del Pla
Zonal, que defineix quines carreteres i camins s’inclouen a la xarxa,
nous criteris de disseny, els dèficits
de la xarxa local, les actuacions més
prioritàries i la manera com es gestionarà el pla. L’horitzó temporal es
fixa en setze anys de duració, dividit en dues fases de 8 anys, amb
una inversió que en tot aquest període arribarà als 480 milions d’eu-

Turisme rus i Barcelona World
Josep Poblet va aprofundir en
l’aspecte turístic (sector que
representa el 18% del PIB) i va
posar de rellevància la importància del turisme procedent de
Rússia, amb una estada superior
a la resta de turistes (11,6 dies
davant els 3,5 d’altres procedències). El president de la Diputació va posar de relleu, així
mateix, l’interès del turista rus
per la cultura, la gastronomia i
la natura. L’any passat van arribar 410.000 turistes russos a la
Costa Daurada.
Respecte a la futura implan-

ros. El pla inclou la incorporació a
la xarxa viària de 231 km de vies
catalogades ara com a camins i que
es convertiran en carreteres. Actualment, la Diputació de Tarragona
gestiona 1.080 km de carreteres, i
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tació de BCN World a la Costa
Daurada, va assenyalar que es
tracta d’una projecte de capital importància per a la zona i
per al conjunt de Catalunya. En
aquest sentit, el recinte preveu
una mitjana de 10 milions de visitants l’any. La inversió prevista
per a la primera fase és de 1.000
milions, mentre que la inversió
en conjunt serà de 5.000 milions. El projecte té entre els seus
principals avantatges la situació
estratègica de Vila-seca i de Salou, les infraestructures i el bon
clima.

es posiciona en segon lloc, després
de la demarcació de Barcelona, pel
que fa a quilòmetres de xarxa viària. L’aprovació definitiva del pla
es preveu per a final d’aquest any
2013.

ACTUALITAT

Enderroc de tres edificis al barri
del Carme per millorar la seguretat
Un dels objectius d’aquesta millora és l’atenció a una històrica reivindicació
dels veïns d’aquest cèntric barri de Reus
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus ha
finalitzat els treballs d’enderroc dels
immobles situats als números 10, 12
i 14 del carrer de la Girada, davant
el risc d’ensorrament que presentaven. L’obra respon al compromís de
l’alcalde, Carles Pellicer, durant una
visita de proximitat amb els veïns
del barri del Carme, per resoldre el
risc i la situació d’abandonament
que presentaven els immobles.
Miquel Domingo, regidor d’Urbanisme, afirma que «l’enderroc dels
immobles millora les condicions de
seguretat i de salubritat del carrer
de la Girada, i respon a la voluntat
del govern de Reus d’atendre una
històrica reivindicació dels veïns del
barri del Carme».
L’enderroc dels tres immobles se
suma als treballs d’enderroc dels
números 7 i 9 del mateix carrer de
la Girada, que l’Ajuntament ja va
executar a finals de 2012, i junts
contribueixen a resoldre els proble-

Solar al carrer de la Girada, on s’han enderrocat tres cases.

mes de degradació que presentava
aquest punt de la ciutat.
L’enderroc dels tres immobles té un
segon objectiu a llarg termini, ja que
avança els treballs per a l’obertura
del passatge que, en un futur, connectarà el carrer de la Girada amb la
plaça de la Patacada, que preveu el

PGOU. L’Ajuntament, propietari dels
immobles situats als números 12 i
14, s’ha encarregat de la gestió dels
enderrocs. L’enderroc del número
10, de propietat privada, també l’ha
portat a terme l’Ajuntament de manera subsidiària, després d’arribar a
un acord amb el propietari.

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS
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• ELECTRICITAT
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C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
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ACTUALITAT

Millora provisional a la plaça del Teatre
Via Pública ha condicionat el solar destinat a l’ampliació amb una nova
pavimentació, s’han instalat jocs infantils i s’ha enjardinat la zona
poc transitada, especialment per als
infants, que no disposen de cap altra zona de jocs al nucli antic i per
aquest motiu s’han realitzat aquestes obres de millora.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
acompanyat del regidor de Via
Pública, Hipòlit Monseny, i altres
membres del govern de Reus, van
inaugurar a finals del passat mes
de juliol la reforma provisional de la
plaça del Teatre, que ha realitzat la
regidoria de Via Pública. L’actuació,
que ha portat a terme la Brigada
Municipal, ha consistit en condicionar el solar destinat a l’ampliació
amb una nova pavimentació, l’enjardinament de la zona —amb la
plantada d’arbres i una jardinera—
i la instal·lació d’una zona de jocs
infantils, amb el corresponent sòl
de goma.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament
de Reus busca donar més activitat
en una zona del centre de la ciutat

Zona d’esbarjo
Hipòlit Monseny, regidor de Via Pública, va afirmar poc abans de l’entrada en funcionament d’aquesta
millora a l’espai públic de la ciutat
que la inversió feta a la plaça del
Teatre «es podrà traslladar a un altre espai de la ciutat quan la millora de la situació econòmica permeti
executar les obres d’ampliació del
Centre de Lectura”. I ha afegit: «Volem que la ciutadania es faci seva
la plaça i la utilitzi com una zona
d’esbarjo»
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ACTUALITAT

Acord entre Ajuntament i Metrovacesa
per reempendre el centre comercial
L’alcalde de Reus i el conseller delegat de l’empresa van signar l’acord que
desbloqueja el projecte amb el primer pagament del cànon de concessió
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i
el conseller delegat de Metrovacesa, Carlos Garcia León, van signar a
mitjan del mes de juliol l’acord que
permet desbloquejar el projecte del
centre comercial i d’oci integral de
l’avinguda de Sant Jordi. Durant
l’acte de signatura, Metrovacesa
va lliurar a l’Ajuntament el primers
pagaments del cànon de la concessió que recull el nou acord: 1 milió
d’euros al comptat, i un pagaré de
1,9 milió d’euros amb venciment el
10 de novembre de 2013.
L’acte de signatura va comptar amb
la presència dels portaveus del
grups municipals i altres membres
de la corporació municipal, així com
de l’equip negociador de l’Ajuntament, format per la gerència, la intervenció i la secretaria general.
Posteriorment, el ple de l’Ajuntament va validar el document, que

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, amb el conseller delegat de Metrovacesa.

modifica el contracte de concessió
del solar a Metrovacesa —amb les
clàusules de garanties que ha introduït l’Ajuntament— i, que aixeca la
suspensió temporal de la revocació
de la concessió.
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L’acord de modificació del contracte
que va aprovar el ple de l’Ajuntament
introdueix com a novetat garanties
que desenvolupen i detallen els
efectes d’un eventual incompliment
del pagament del cànon i d’altres

ACTUALITAT
obligacions substancials per part
de Metrovacesa. La liquidació del
cànon, per un import total de 41
milions d’euros, es liquidarà de la
manera següent: en el moment de
la signatura del contracte, 1 milió
d’euros al comptat i un pagaré de
1,9 milió d’euros amb venciment el
10 de novembre de 2013; 2,4 milions
d’euros el 2 de maig de 2014; 2,4
milions d’euros el 10 de novembre
de 2014; 2,4 milions d’euros el
10 de maig de 2015; 27,9 milions
d’euros més 3 milions d’euros (en
concepte d’interessos) en el termini
de 40 dies a partir de l’obertura del
centre comercial, i no més tard del
10 de novembre de 2015.
Metrovacesa va presentar una modificació al projecte de construcció
que redueix la volumetria i, per tant,
l’alçada del centre, tot i mantenint
la seva superfície. Això comportarà una millora substancial, ja que
el centre tindrà un menor impacte
visual, especialment a la banda del
carrer Gaudí, on l’alçada de l’edifici
es rebaixarà considerablement.

Reunió amb els veïns
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, es va reunir a finals de juliol amb veïns del carrer Gaudí i
de l’avinguda de Sant Jordi per
explicar-los el projecte del futur
centre comercial i d’oci integrat i
de l’acord amb Metrovacesa.
Una vuitantena de veïns van assistir a la reunió, que va tenir lloc
al restaurant del Reus Deportiu,
al carrer Gaudí, i que també va

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

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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comptar amb la participació del
regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo.
Durant la reunió amb els veïns de
la zona es va tractar sobre com
minimitzar les molèsties que el
reinici de les obres poden causar
als veïns, i aspectes relacionats
amb la circulació i la mobilitat,
una vegada el centre comercial
iniciï la seva activitat.

ACTUALITAT

La Cambra de Reus es felicita per
l’acord amb Metrovacesa
Amb tot, l’ens cameral vol mostrar la seva cautela atenent els terminis
fixats pel pagament de limport de l’operació amb la constructora
La Cambra de Comerç de Reus, a
través d’una nota de premsa, ha
volgut mostrar la seva satisfacció
per l’acord que finalment ha subscrit l’Ajuntament amb l’empresa
constructora Metrovacesa i que permetrà reprendre les obres del centre
comercial de l’avinguda de Sant Jordi. Un acord essencialment positiu
ja que s’evita la judicialització del
procés i s’albira una solució a un
projecte determinant per la capitalitat comercial de la ciutat.
Però la corporació que presideix
Isaac Samromà també vol mostrar
certa cautela atenent els terminis
fixats pel pagament de l’import de
l’operació. El passat mes de març
la Cambra celebrava el gir que havia experimentat la negociació amb
la immobiliària per desbloquejar la
construcció del centre comercial i
d’oci de l’avinguda Sant Jordi. Es
tancava la porta a la revocació del
contracte, que s’havia insinuat al

P

gener per part del consistori i que
podria tenir conseqüències imprevisibles, i se’ns deia que Metrovacesa
pagaria de cop una important suma
de diners que podria confortar les
arques municipals, capitalitzant
d’aquesta manera tot el cànon.
Ara, però, l’acord estipula uns pagaments menors durant els dos primers anys. De fet fins el novembre
de 2015 no es cobraria el gruix de
l’import. Aquest fet és el que genera certa inquietud, segons la Cambra de Comerç, sobre la voluntat
expressa de Metrovacesa de tirar
endavant el projecte si avaluem,
especialment, al desenvolupament
històric de tot
aquest conflicte.
Amb aquest pagament tan fraccionat
sembla
que
l’empresa
vulgui guanyar
temps enlloc de

comprometre’s des de bon principi
amb el projecte pagant el que pertoca. També sorprèn que l’empresa,
actualment en mans de diversos
grups bancaris, estigui disposat a
pagar els interessos de demora a
preu de mercat. Un fet realment excepcional.
Segons la nota de la Cambra, ‘queda clar que l’equip de govern ha fet
els deures. Ara cal que Metrovacesa
faci els seus. I per tant des de la
corporació és considera prioritari
demanar a l’empresa que estipuli
els terminis reals d’execució, adaptant proporcions i continguts per
elaborar el nou projecte’, asegura.

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ

TA APARIADO
E
L
R
A
ESPECIALITAT
EN REPARACIONS i REFORMES
Salvador
Amorós Marimón

ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL
Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m

977 88 71 72
646 22 70 56
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ECONOMIA

La Generalitat pagarà abans de final
d’any els deutes que té amb Reus
Carles Pellicer va anunciar que la voluntat del Govern català és aportar els
63’9 milions a través del Fons de Liquiditat Autonòmica
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
anunciar a finals de juliol que la Generalitat de Catalunya ha certificat
el pagament, abans de finals d’any,
d’un deute pendent amb l’Ajuntament i les empreses municipals de
63,9 milions d’euros a través del
Fons de Liquiditat Autonòmica i el
Pla de Pagament a Proveïdors impulsat pel govern de l’Estat.
El pagament d’aquest deute, previst pel novembre, permetrà al Grup
Ajuntament posar-se al dia en el pagament als seus proveïdors i situar
el termini de pagament prop dels
30 dies. Actualment aquest termini
està situat en els 113 dies.

El pagament del deute
permetrà al Grup
Ajuntament posar-se al
dia en el pagament als
seus proveïdors i situar el
termini de pagament prop
dels 30 dies.
L’alcalde va fer aquest anunci durant
la sessió plenària de l’Ajuntament,
en que l’Interventor municipal ha
donat compte de la certificació d’un
deute de l’Ajuntament amb els seus
proveïdors a 31 de maig de 33,9 milions d’euros.

El pagament del deute que ha certificat la Generalitat anirà destinat
directament a cobrir el deute de
l’Ajuntament amb els seu proveïdors i a millorar la situació de la
tresoreria de l’Ajuntament i de les
empreses municipals.
L’alcalde va confirmar que amb el
pagament del deute, l’Ajuntament
ho haurà d’aplicar cap més ajust
dels previstos, ni fiscals ni sobre la
despesa. Per últim, Pellicer va afirmar que “sense cap mena de triomfalisme, i amb tota la prudència del
món, la realitat ens diu que anem
pel bon camí, tot i les dificultats
que encara haurem de superar.”

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

Els assistents al dinar del gremi
Les fotografies de totes les persones que van participar en el dinar
d’homenatge als jubilats del Gremi de la Construcció del Baix Camp

En aquestes dues pàgines
trobem les imatges de
totes les persones que van
assistir al dinar homenatge
als jubilats del Gremi de la
Construcció del Baix Camp
que es va fer el passat 15
de juny a l’hotel NH Ciutat
de Reus i que va reunir
una setantena de persones, entre els homenatjats,
els seus familiars, les
autoritats i els membres
del Gremi.
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ACTUALITAT GREMI

Neix Valentina Vilella

ATT

Valentina Vilella Llorens va néixer el dia 21 d’abril. La nena és
filla de Josep Vilella Dalmau i
Alexandra Llorens Garcia i neta
de Miquel Vilella, expresident
del Gremi de la Construcció del
Baix Camp.

ATT

Moltes felicitats a la família!

A
arnigreen

G

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

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.

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

La Rovira i Virgili tindrà una càtedra
d’habitatge pionera a l’Estat
Així es va anunciar durant un congrés a Tarragona que va reunir 480 experts
que es van reunir per trobar alternatives per superar la crisi immobiliària
La Universitat Rovira i Virgili (URV)
tindrà l’any vinent una càtedra d’habitatge pionera a l’Estat espanyol,
després de l’anunci que es va fer
durant el congrés ENHR-2013 a Tarragona, on uns 480 experts van
analitzar les noves formes d’accés
a l’habitatge i les alternatives per
superar la crisi immobiliària. La
universitat va aprovar l’impuls de
la càtedra fa unes setmanes i ara
ja s’han s’iniciat els tràmits perquè
sigui una realitat. “Volem crear un
centre d’investigació estable en temes d’habitatge amb caràcter multidisciplinar i amb la idea d’aglutinar
esforços de totes les institucions”,
va afirmar Sergio Nasarre, responsable del Grup de Recerca d’Accés a
l’Habitatge de la URV.
Segons aquest catedràtic de dret
civil de la URV els primers projectes de la càtedra aniran destinats
a facilitar l’accés a l’habitatge. El
projecte combinarà la investigació
amb la docència, amb la qual cosa

es permetrà contractar joves investigadors i potenciar l’estudi de
la vivenda. Actualment, el Grup de
Recerca d’Accés a l’Habitatge de la
URV, que evolucionarà en aquesta
càtedra, compta amb 10 investigadors de forma estable -nacionals i
estrangers- i col·labora amb països

com Malta, Anglaterra o Irlanda.
En aquests moments, la Generalitat, mitjançant la Secretaria General
d’Habitatge, i el govern espanyol,
mitjançant el Ministeri de Foment,
hi han donat suport. S’està negociant, també, la recerca d’espònsors.
Aquesta notícia es va despendre
druant European Network for Housing Research (ENHR-2013), que es
va celebrar al Campus Catalunya de
la URV.
El congrés es va inaugurar amb les
intervencions del secretari general
d’Habitatge de la Generalitat, Carles
Sala, i Dolores Aguado, subdirectora general de política de sòl del Ministeri de Foment. Sala va recordar
que el Govern, gràcies a les aportacions del Grup de Recerca d’Accés
a l’Habitatge de la URV, ha pogut
impulsar nova legislació al voltant
de noves formes d’accés a l’habitatge, com ara la tinença intermèdia o
temporal, i que es concretaran modificant el Codi civil català.

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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ECONOMIA

L’ocupació en la construcció a
Tarragona creix en 1.400 persones
Segons l’Enquesta de Població Activa, a les comarques de Tarragona en el
darrer trimestre s’ha reduït l’atur en 8.300 persones
Tarragona sembla que torna a crear ocupació, tot i que les xifres son
encara preocupants. Segons les dades de la darrera Enquesta de Població Activa (EPA) les comarques
de Tarragona ha registrat un atur de
11.400 persones el segon trimestre
del 2013, cosa que suposa una reducció de 8.300 persones en relació amb el passat mes de març. Ara
mateix la taxa d’atur a Tarragona ha
quedat fixada en el 26,92%, la més
alta de tot Catalunya, i 2,06 punts
per sota de la registrada el primer
trimestre que va ser del 28,98%. Els
sectors més actius en creació d’ocupació han estat els serveis, 11.200

llocs de treball, i la construcció amb
1.400 nous ocupats. Per contra, el
sector industrial ha reduït en 2.500
els llocs de treball i l’agricultura en
500 persones menys.
En el conjunt de Catalunya, el nombre de desocupats el segon trimestre ha caigut de 29.300 persones,
cosa que suposa la reducció més
intensa registrada en un segon trimestre des de l’any 2002, ara fa
onze anys, quan la desocupació va
disminuir de 32.400 persones, segons l’Enquesta de Població Activa
(EPA).
El segon trimestre és un període on
tradicionalment l’atur disminueix

com s’observa en la sèrie entre 1989
i el 2013, on dels 25 anys només
en 4 l’atur ha augmentat en un segon trimestre. L’ocupació ha crescut
d’11.800 persones, cosa que suposa
el menor creixement d’ocupació des
de l’inici de la sèrie el 1998.
L’ocupació també s’ha vist beneficiada per l’estacionalitat de l’estiu
i les contractacions del sector serveis, que han influït en un augment
de la població ocupada d’11.800
persones. Aquest increment de
l’ocupació, però, no ha estat massa
rellevant i es tracta del creixement
menor que s’ha registrat en la sèrie
històrica que comença el 1998.

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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OPINIÓ

L’advocat respon
Carlos Just. Advocat del Gremi de la Construcció del Baix Camp

La morositat i la
prescripció dels crèdits
En el darrer article parlava dels efectes de la morositat En tots aquests casos, no s’acredita fefaentment la
en les empreses i la forma de gestionar els impagats reclamació i el contingut de la mateixa. En una carta
per tal de tractar de minimitzar els seus efectes devas- certificada, s’acredita l’enviament de la mateixa però
tadors. En aquell escrit feia referència al fet que el pas no el seu contingut. Per tant, en aquests supòsits, la
interrupció de la prescripció dependrà de si el deutor
dels temps és el pitjor enemic de la morositat.
Convé aprofundir en aquest darrer aspecte, doncs em reconeix haver rebut la carta. Òbviament, si el deutor
consta que molts empresaris no coneixen els efectes es troba ben assessorat, negarà haver rebut la comunicació i per tant el jutge pot considerar que el crèdit es
jurídics del pas del temps en els impagats.
M’estic referint a la prescripció extintiva. Els crèdits han troba prescrit.
de ser reclamats en un marge de temps. Si transcor- A fi de que la reclamació extrajudicial esdevingui un
re aquest termini temporal, sense que hagi hagut cap clar supòsit d’interrupció de la prescripció, cal enviar-la
reclamació, el crèdit prescriu, es a dir “s’anul·la” i per per mitjà de buro fax amb cópia certificada i acús de
rebut, telegrama o per via notarial. No
tant, ja no es pot reclamar.
importa si el deutor rebutja la comuEls crèdits que dimanen de factures de Per tal que es
nicació fefaent o la deixar caducar en
la construcció, es troben regulats en
l’article 121-21 del Codi Civil de Cata- produeixi la prescripció la llista de correus. Si l’adreça de la
comunicació és correcta, es considera
lunya, el qual diu que prescriu als tres del crèdit, cal que
interrompuda la prescripció, tal com
anys, “les pretensions relatives a la redurant
aquest
període
apunta la jurisprudència.
muneració de prestacions de serveis i
triennal, no s’hagi fet
Alhora, es renúncia i també s’interromd’execucions d’obra”.
En tot cas, tal com ja he apuntat, per cap reclamació, ja sigui peix la prescripció, per qualsevol acte
incompatible amb la voluntat de fer-la
tal que es produeixi la prescripció del
judicial
(o
arbitral)
o
valdre. Això vol dir, que una carta del
crèdit, cal que durant aquest període
deutor reconeixent el deute o simpletriennal, no s’hagi fet cap reclamació, extrajudicial, al deutor
ment dient que “ja es pagarà”, o els
ja sigui judicial (o arbitral) o extrajudicial, al deutor. En el cas que hagi tingut lloc la reclama- pagaments fets a compte, impliquen una renúncia a la
ció, aquest període de tres anys torna a iniciar-se des prescripció, si ja havia transcorregut el termini de tres
anys, o la interrupció de la prescripció, fet que comporde zero, és a dir, han de tornar a passar els tres anys.
La reclamació judicial o arbitral no planteja cap tipus ta, tal com s’havia dit, que aquest període de tres anys
de problema, doncs deixa constància fefaent de la seva torna a iniciar-se des de zero.
existència. El problema esdevé quan es vol fer valdre Repassem els crèdits. No deixem que arribin a la seva
com a prova de la interrupció de la prescripció, la recla- prescripció. Un simple buro fax, enviat abans dels tres
mació extrajudicial feta en un e.mail, carta per correu anys, ens permetrà evitar-ho.
ordinari o carta certificada.

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

22

juliol 2013

SOCIETAT

El Gaudí Centre obté el certificat
d’excel·lència turística de Tripadvisor
El reconeixement només es lliura als serveis turístics que reben de manera continuada
opinions excel·lents dels viatgers d’aquest portal web
Els usuaris del lloc web de viatges
Tripadvisor han reconegut el Gaudí Centre de Reus amb el certificat
d’excel·lència turística. El reconeixement només es lliura als serveis
turístics que reben de manera continuada opinions excel·lents dels
viatgers del portal web, i hi poden
optar tots els serveis turístics del
món que reuneixin els requisits
necessaris. De tots els serveis que
compten amb perfil a Tripadvisor,
només el 10% rep aquest reconeixement.
Tripadvisor és un dels portals web
de viatges més importants del món
pel que fa a recomanacions i con-

sells reals dels viatgers. Per aconseguir el certificat d’excel·lència, els
serveis turístics han de mantenir
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una puntuació mínima general de
quatre punts (d’un màxim possible
de cinc), obtinguda a partir de les
opinions dels viatgers del lloc web.
A més, cal que tinguin un perfill a
Tripadvisor d’una antigüitat mínima
de 12 mesos. Entre altres criteris, és
té en compte el volum d’opinions
rebudes en el darrer any.
L’opinió dels usuaris del portal web
de viatges coincideix amb les enquestes de satisfacció pròpies del
Gaudí Centre. L’any 2012, els visitants que van passar pel Gaudí Centre van fer una valoració excel·lent
de l’equipament, amb una nota de
9’2 sobre 10.

TURISME/GASTRONOMIA

La Cooperativa de Falset-Marçà,
un segle elaborant vi
Falset Marçà elabora vins, vermut, dolços i rancis, i oli d’oliva arbequina,
una àmplia gamma de productes amb caràcter i essència del Montsant
Més de 100 anys d’història avalen la
trajectòria de la Cooperativa Falset
Marçà, un celler emblemàtic de la
DO Montsant que ha consolidat el
seu primer segle de vida fent una
aposta decidida per la innovació.
Els valors del cooperativisme s’han
renovat perquè el consumidor descobreixi els vins del celler de manera directa i sorprenent.
Falset Marçà elabora vins, vermut,
dolços i rancis, i oli d’oliva arbequina, una àmplia gamma de productes amb caràcter i essència del
Montsant. Els vins són la millor expressió de les garnatxes i carinyenes de la zona i s’exporten a 33
països d’arreu del món. L’aposta
per la internacionalització es comparteix amb una presència cada vegada més sòlida i estesa per tot el
territori català. Restaurants, bars i
botigues especialitzades compten
amb les referències de més anomenada del celler cooperatiu i una de
les marques indiscutibles present a
molts prestatges és l’Ètim, que significa origen en grec o “mite” si es
llegeix a l’inrevés.
La venda directa del producte cooperatiu es realitza a les agrobotigues de Falset, Marçà i Cambrils
però no s’ha perdut l’oportunitat

d’obrir una botiga digital www.etim.
cat per arribar als domicilis a un sol
clic. Però a més a més, el celler vol
entrar a casa de consumidor, perquè gaudeixi del vins sense presses
ni complexos, i acaba de posar en

L’aposta per la
internacionalització es
comparteix amb una
presència cada vegada
més sòlida i estesa per tot
el territori català

marxa els “tastos a domicili” amb la
idea que grups d’amics o familiars
es trobin i comparteixin vins amb
les explicacions d’un amic del celler
que els triarà el millor producte per
acompanyar el moment escollit.
El catàleg de serveis de la Cooperativa Falset Marçà es pot consultar
a les xarxes socials, com també el
repertori divers de visites (també
teatralitzades) que es fan al celler,
considerada una de les Catedrals
del Vi de Catalunya per la seva arquitectura modernista, obra de Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí.

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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La Reus Beer Festival es consolida
després de la segona edició
La fira de la cervesa artesanal de Reus va tornar al tram superior del Passeig
Prim superant els 7.000 pacs de degustació venuts
La segona edició de la Reus Beer
Festival, la fira de la cervesa artesana que es va celebrar a mitjan
de juliol, va vendre 7.000 pacs de
degustació, un 15% més que l’any
passat. Un bon registre que també ha tingut el seu reflex en els
estands gastronòmics, amb 7.000
racions despatxades. Aquest volum
de vendes s’ha traduït en una excel·
lent presència de públic que ha omplert de gom a gom el tram superior
del Passeig Prim, escenari de la fira,
durant els tres dies d’activitat.
Davant d’aquestes xifres globals el
president de la Cambra de Comerç
de Reus, Isaac Sanromà, ha volgut
destacar la consolidació d’una iniciativa “que en només dos anys ha
aconseguit arrelar en el calendari
d’activitats de la ciutat. Un fenomen similar al de la Reus Viu el Vi
i que explica la singular capacitat
d’atracció de la ciutat per realitzar
esdeveniments d’aquestes característiques”. Des de l’Eix Comercial

Un grup de joves, durant la segona edició de la Reus Beer Festival.

es podien organitzar al centre de la
ciutat”. Bofill també ha destacat la
perfecte harmonia del festival “amb
l’entorn residencial i comercial del
passeig.” En aquest últim aspecte
ha volgut corroborar el “dinamisme
que s’ha observat en els establiments de la zona que han registrat
una major afluència de clients coincidit amb el festival”.

dels Passejos s’ha volgut destacar
l’especial atractiu de l’emplaçament
que ha estat elogiat pels visitants.
Segons el seu president Rafael Bofill, “els passejos han fet un salt
de qualitat gràcies a la Reus Beer
Festival perquè s’ha demostrat que
aquest és un emplaçament ideal per
fer actes d’aquestes característiques
que fins ara semblava que només

-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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La imatgeria religiosa
als carrers de Reus

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

Capella de la Mare de Déu de Misericòrdia
Després d’un parèntesi d’uns mesos,
recuperem la sèrie sobre la imatgeria
religiosa als carrers de Reus, una sèrie
basada en el llibre d’aquest mateix títol que l’any 1993 Josep Olesti i Trillas
va publicar dins la col·lecció “Recull
d’estudis històrics”.
En aquest número de la Façana parlarem de la capella de la Mare de Déu
de la Misericòrdia. Olesti ens explica
que “la capelleta de les aparicions
que és a la Plaça del santuari de Misericòrdia, i que podem considerar com
la primera dedicada a la nostra santa
patrona, no podem donar a conèixer
la data de la seva construcció, tot i
la informació que s’ha consultat no especifica de qual
s’aixecà (veure el meu treball publicat al Setmanario
Reus, núm. 1453. del 16 de novembre de 1980).
Llegits i rellegits tots els llibres dels nostres historiadors “misericordians”, cap d’ells aclareix la data, malgat, però, que la confonen.
Llegint l’acta municipal del 13 de desembre de 1592, sabem que la corporació acordà comprar els terrenys on
es produí el fet miraculós de l’aparició de la Santíssima

Verge a la Pastoreta perquè s’hi construís la capelleta. Actualment, encara
no és clar, ja que es confon la capella
i l’ermita i, per tant, no trobem la manera d’aclarir-ho.
Crec que és de bon criteri que si el
miracle fou l’any 1592¸el primer lloc
on es marcà el fet sobrenatural hauria
de ser el punt en què la Santíssima
Mare de Déu hi posà els peus. Sembla
que seria el més raonable, però, com
dèiem, les històries del santuari no
aclareixen els fets.
Pel seu reduït espai, podria molt bé
figurar al santuari un quadre representatiu de l’aparició de la celestial patrona, com ara existeix.
La capella patí els fets revolucionaris del 1936 i quedà totalment destruïda. Acabada la guerra, s’hi edificà
de nou, amb la mateixa forma que tenia l’anterior, es
mantení el record de la beneïda terra que la Pastoreta
indicà on es produí la presència física de la celestial Senyora portadora de salut per al guarniment dels
apestats i es confirmà, al mateix temps, l’escut de la
nostra vila, estampant la rosa la galta d’Isabel Besora”.

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

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

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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AFILIACIÓ

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

Núm./Ref:

a omplir pel Gremi

DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa

NIF

Domicili

C.P.
Telèfon

Població

Fax
Tel. Mòb.

E-mail
Representant legal
DNI del representant legal

Data naixement

Càrrec
Núm. patronal Seguretat Social

DADES BANCÀRIES
Quota

Banc

Oficina

Dig. Control

Número de compte corrent
Signatura i segell de l’empresa

Data afiliació
a omplir pel Gremi

Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
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