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Ja fa mesos que la paraula recuperació econòmica apareix constantment als mitjans de comunicació. Alguns informes apunten a la recuperació del sector de la construcció després
d’anys de moltes dificultats. La CEPTA ha presentat les dades d’un informe sectorial en
que apunta a una tímida i incipient arrancada del sector. El comportament dels principals
indicadors que pertoquen al sector de la construcció no permet –diu l’informe de la CEPTA- fer afirmacions concloents, però si afirmar que el pitjor, en termes d’ocupació, ja estat
superat, doncs es palesa una minsa recuperació que, en qualsevol cas, té valor com a
element de canvi de tendència. Però les xifres d’habitatges iniciats encara demostren que
el sector residencial es troba lluny d’iniciar una certa recuperació.
Queda clar que per la petita i la mitjana empresa aquesta recuperació encara ha d’arribar
ja que és la gran empresa la que més està notant el canvi de tendència, tal i com certifica el Col·legi d’Arquitectes. La superfície visada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) ha crescut un 39% respecte el mateix període de l’any anterior. Les activitats de
construcció i gran rehabilitació previstes durant el primer semestre de 2015 assoleixen els
1.441.685 metres quadrats, uns 400.000 més que el primer semestre de 2014. El degà del
COAC, Lluís Comerón, ha afirmat que aquestes dades són la “consolidació d’una primera
tendència a l’alça” però ha matisat que “el sector segueix gairebé en parada tècnica”. El
fet que l’augment de la superfície provingui de projectes grans i poc nombrosos fa que
el creixement sigui “gairebé indetectable” per les mitjanes i petites empreses així com
els professionals, segons Comerón, que ha afegit que per ells aquest augment “no està
contribuint a la recuperació”.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El Baix Camp, protagonista als
premis de la Biennal d’Arquitectura
La Mostra d’Arquitectura de Tarragona, Alejandro de la Sota, atorgada
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona, distingeix les
obres més significatives construïdes en el bienni 2013-2014
La IX Biennal d’arquitectura “Alejando de la Sota”, organitzada
per la demarcació de Tarragona
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per distingir les
obres més significatives que s’han
construït en el bienni 2013 - 2014
en el seu àmbit territorial (comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp,
el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès) ha
premiat en aquesta ocasió diverses construccions o projectes de
reforma realitzades al Baix Camp.
L’objectiu de la Biennal és divulgar

Entre les obres premiades
destaca la reforma d’una
casa antiga al centre de
la Selva del Camp, el
nou INS Roseta Mauri de
Reus o la construcció d’un
habitatge unifamiliar a
Castellvell del Camp
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l’arquitectura més rellevant realitzada a les nostres comarques, ampliar el fons documental del Col·legi,
i reconèixer i estimular els esforços
dels autors i dels altres agents implicats. De les 44 obres inscrites
en aquesta mostra, el jurat ha decidit seleccionar-ne 21, de les quals
12 han passat a la següent fase com
a obres finalistes. Finalment, el jurat
ha decidit guardonar 5 obres com a
guanyadores i 1 d’elles ha rebut alhora el Premi Alejandro de la Sota.
En aquesta ocasió el jurat estava
integrat pels arquitectes Jordi Gar-

ARQUITECTURA

Tres imatges de nou edifici de l’INS Roseta Mauri de Reus que ha rebut un dels
premis de la Biennal d’Arquitectura del
COAC. Fotos: Jordi Surroca

L’objectiu de la Biennal
és divulgar l’arquitectura
més rellevant realitzada
a les nostres comarques,
ampliar el fons
documental del Col·legi, i
reconèixer i estimular els
esforços dels autors i dels
altres agents implicats

cés Brusés, Laola Domènech Oliva
i Josep Torrents Alegre. Les obres
premiades han estat en la categoria
de restauració al projecte El buit sobre el ple – reforma d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres a la Selva
del Camp, de l’arquitecta Anna Bastús. En la categoria edificis de nova
planta, el jurat va decidir concedir
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ex aequo el primer premi al nou edifici de l’INS Roseta Mauri de Reus
d’Enric Batlle i Joan Roig i també al
Centre per al Servei de Distribució
d’Aliments de Campclar a Tarragona
de NUA Arquitectures, que també es
va endur el Premi Alejandro de la
Sota. En la categoria d’edificis de
nova plata d’us privat el premi va

ARQUITECTURA

En aquesta pàgina i en la següent, diverses imatges de l’habitatge unifamiliar premiat a la Biennal. Fotos: Josep Maria Ferran.

ser pels arquitectes Gabriel Bosques i Josep Maria Ferran per un habitatge unifamiliar a Castelvell del
Camp. Per la seva part, en la categoria d’interiorisme l’obra premiada va ser per la reforma interior de
despatx a Tarragona de l’arquitecte
Ignacio Alvarez. A banda, entre les
obres finalistes a les diverses categories hi trobem entre d’altres la
reforma del Convent de Santa Anna
d’Alcover, la nova Escola d’Art i Disseny de Reus o la Rehabilitació de
dues plantes hexagonals del poblat
Hifrensa de l’Hospitalet de l’Infant.

Els projectes de
rehabilitació i reforma
han format el grup
més nombrós d’obres
presentades, enfront d’una
disminució dels projectes
d’obra nova. Aquesta
tendència, detectada en
els darrers anys, no ha
minvat la qualitat de les
obres presentades.

Lleugera disminució
Respecte a convocatòries anteriors,
hi ha hagut una lleugera disminució d’inscripcions. No obstant això,
aquest fet no és estrany, ja que va
lligat al nombre d’obres construïdes
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a la demarcació en els darrers anys
que, com bé sabem, ha disminuït.
Per això, i amb més motiu, es valora molt positivament l’interès que
segueix generant aquesta Mostra,
segons el jurat.
Els projectes de rehabilitació i reforma han format el grup més nombrós
d’obres presentades, enfront d’una
disminució dels projectes d’obra
nova. Aquesta tendència,detectada
en els darrers anys, no ha minvat la
qualitat de les obres presentades.
IES Roseta Mauri
L’IES Roseta Mauri de Reus és una
obra de Batlle i Roig Arquitectes.
L’equipament s’allunya dels llindars
de la parcel·la i així resol la premissa d’evitar que aules i dependències tinguin una relació visual directa

ARQUITECTURA
al carrer. Es procura una relació directa a l’espai lliure interior, o bé
amb la nova alineació d’arbres que
separa el centre del carrer. Aquesta nova alineació de l’edifici també dota la ciutat d’un espai públic
porxat per a l’accés al centre. Es
planteja un edifici compacte que
minimitza la repercussió econòmica i amb una organització senzilla
que permet estandaritzar els seus
elements constructius i estructurals.
En relació a les façanes, s’ha optat
per predominar el massís enfront
del buit, donant molta importància
al control lumínic. Els materials bàsics per a les façanes son el prefabricat de formigó i les lamel·les i
fusteries d’alumini. El mateix mòdul
de finestra es repetirà tant a la façana sud com a la nord, incorporant
unes lamel·les orientables i practicables industrialitzades per atenuar
l’acció del sol a les aules: L’empresa
Tau-Icesa va ser l’encarregada de la
construcció que va acabar el gener
del 2013.
Unifamiliar al Baix Camp
Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sánchez son els arquitectes d’aquesta obra premiada
situada a Castellvell del Camp. En
un antic camp d’oliveres situat a les
pendents inicials que porten cap a
la serralada de Prades s’ha edificat
la casa. Es situa a l’extrem nord
de la finca al fons del camp i en
el punt de més elevació i miranda.
Buscant l’orientació sud, totes les
dependències de l’habitatge es despleguen configurant un llarg edifici
en planta baixa semi-encastat a la
pendent sobre el que s’alça el cos

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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ARQUITECTURA

Casa al Casc Antic de la Selva del Camp de l’arquitecta Anna Bastús guanyadora en la categoria de rehabilitació. Fotos: Pep Salvat
Fotografia.

de l’estudi en planta primera tot
fent el contrapunt a l’extrem est. La
plaça, el porxo d’acollida i el cos
del garatge, també encastats a la
pendent, actuen de base de recolzament i trobada de l’habitatge amb
els nivells del camp. La pròpia coberta del garatge s’inunda formant
la piscina a tocar de l’estar. La força
de la pròpia estructura és la cara de
l’edifici. Les vidrieres de terra a sostre garanteixen la constant relació i
continuïtat de l’espai interior amb
l’exterior. La construcció de la casa
va finalitzar el mes d’abril del 2014
i va anar a càrrec d’Antonio Vega
Construccions S.L.
Centre de Distribució Aliments
Un exercici de mínims des del punt
de vista material i temporal dissenyat per Arnau Tiñena, Maria Rius
i Ferran Tiñena, NUA arquitectures.
Situat al barri de Campclar, el nou
centre de distribució d’aliments es
situa en un terreny adjacent a l’església del barri, i va ser dissenyat

per donar resposta a tres exigències bàsiques: seguretat, un termini
d’execució molt curt, i uns recursos
econòmics molt limitats. D’aquesta
manera, el projecte va ser dissenyat
i construït en tres mesos, comptant
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amb la col·laboració de 120 voluntaris per realitzar els acabats en un
sol matí. El centre s’organitza en
tres espais: una zona de magatzem
vinculada a l’accés rodat, una franja
de servei que actua com a filtre, i
un espai de distribució vinculat a
l’accés peatonal des de la plaça de
l’església. En aquest últim espai, els
usuaris, que disposen d’uns punts
segons la seva situació econòmica i
personal, realitzen un recorregut on
trien els aliments que més necessiten. L’edifici es va concebre amb
una doble lògica industrial-artesanal que persisteix en el lloc (indústria - escala de barri). El sistema
estructural i els tancaments laterals
es van realitzar mitjançant elements
prefabricats metàl·lics per disminuir
el temps d’execució, i les façanes
frontals es van realitzar amb una
pell ceràmica contextualitzada amb
el barri. El centre pesenta una naturalesa compacta i hermètica, però
quan es realitza el servei, s’obre als

ARQUITECTURA

La reforma del Convent de Santa Anna d’Alcover va ser finalista de la darrera Biennal d’Arquitectura. Foto: Figuerola, Gavaldà, Romerea Arquitectes.

usuaris permetent la il·luminació
natural de l’interior. L’obra va ser finalitzada el desembre del 2014 per
JMC Construccions.
Reforma a la Selva del Camp
L’arquitecta Anna Bastús va ser
la responsable de la rehabilitació d’aquesta casa a la Selva del
Cmap. El primer repte a afrontar
en el projecte va ser valoritzar els
elements inherents en l’immoble,
despullant-los i emfatitzant-los tant
des de l’elecció dels materials com
des de la creació d’espais. Provocar el buit sobre el ple va permetre, la ventilació creuada i l’entrada de llum a totes les estances i
aconseguir seqüències d’espais que
relacionaven l’interior amb l’exterior, definint els accessos a la casa a
través de visuals creuades entre espais coberts de benvinguda i espais
descoberts d’esbarjo. L’elecció dels
materials venia donada pel que
es va anar descobrint sota capes
d’intervencions prèvies a l’actual.

per als nous elements com el nucli
d’accessos i la tribuna que obre la
planta baixa al pati, es va optar pel
ferro en cru. Un material que acusaria ràpidament el pas del temps
aproximant-se al llenguatge dels
materials originaris, però que formalment s’hi contraposava buscant
d’alguna manera l’inici d’un diàleg
entre passat, present i futur. L’obra
va anar a càrrec de Construccions
Pintaluba, Tallers Cogul (serralleria i
instal·lacions), Cerralsa (tancaments
d’alumini i de fusta).
Reforma despatx a Tarragona
L’arquitecte Ignacio Ávarez és el responsable d’aquesta obra de reforma d’un petit local situat al Carrer
Cos del Bou de Tarragona que s’ha
convertit en el seu espai de treball.
L’edifici situat al centre històric de
la ciutat presenta una morfologia
estreta i irregular. Amb un pressupost limitat els cinc objectius fonamentals són: 1. Neteja de l´espai interior mostrant l’espai original i fent
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fora tancaments, reixes i elements
que havien convertit aquest antic
magatzem en un espai incomprensible, tancat i fosc. 2. Tractament en
base al color blanc de parets, sostre
i mobiliari pel màxim aprofitament
de la llum natural i artificial i millora
i amplificació de la sensació d’espai
interior. 3. Reestructuració i neteja
de l‘arc original de pedra amb un
nou tancament amb porta corredissa d‘acer i vidre i un marxapeu de la
mateixa pedra buixardada de remat.
4. Distribució interior en base a una
gran taula central a on ‘organitzen
els espais de reunió i treball en pb
i altell. ‘organitzen prestatgeries de
suport i aprofitant un petit racó el
magatzem i un bany. 5. Senzillesa
i utilització del mínim nombre de
materials amb taulers d‘embalatge
de fusta per mobles i revestiments,
passamà d’acer pintat per baranes i
escala i paviment autonivellant gris.
L’obra va ser realitzada per José Cordón, Joan Miró i José Luís Hernando.

Opinió convidada
La qualitat no és un luxe
JOAN TOUS GOMÀ-CAMPS President del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona

- 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
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Allò que podem reconèixer com arquitectura, és a dir, els edificis, l’espai públic
i el paisatge que configuren i transformen el nostre hàbitat, té una incidència
determinant sobre la nostra vida quotidiana i al mateix temps constitueix el
nostre patrimoni col·lectiu futur.

Amb l’objectiu de reconèixer i fer difusió d’aquesta arquitectura, el Col·legi
d’Arquitectes ha organitzat la IX Mostra
d’Arquitectura de Tarragona Biennal Alejandro de la Sota.

Aquesta novena edició, que podeu veuAixí doncs, d’igual manera que els ciu- re exposada a la seu de la demarcació
tadans tenim el dret a una sanitat i de Tarragona i que posteriorment es poeducació de qualitat, és important que drà veure a Reus, recull 44 intervencions
arquitectòniques dels
prenguem conscièndos darrers anys al
cia de la importància
D’igual manera que
nostre territori dissede la qualitat arquinyades i construïdes
tectònica dels edificis els ciutadans tenim
amb la voluntat de
on vivim i de l’espai el dret a una sanitat i
donar servei generant
urbà on convivim.
educació de qualitat,
espais de qualitat.
Però a què ens referim
Com a arquitectes tequan diem arquitectu- és important que
nim la voluntat i el
ra de qualitat? Haurí- prenguem consciència
compromís de ser
em d’entendre que la
útils a la societat proqualitat ve determi- de la importància de la
curant oferir-li una
nada per la capacitat qualitat arquitectònica
bona
arquitectura,
de l’arquitectura de
dels
edificis
on
vivim
però perquè això sidonar resposta a les
gui possible també
necessitats dels ciu- i de l’espai urbà on
que tots, arquitectes,
tadans, per la correc- convivim.
ciutadans i administa adequació al lloc i
tracions, creguem fera l’entorn, per la millora del benestar de les persones, per mament que gaudir d’una arquitectura
l’acompliment de la seva funció social, i d’un espai urbà de qualitat hauria de
per la sostenibilitat tant mediambiental ser un dret i no un luxe. és necessari.
com econòmica i pel resultat d’un procés creatiu que respon també a valors
culturals.

CONTENIDORS
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EL PRESENTE DE LA CONSTRUCCIÓN
Infórmate de nuestra formación BIM dirigida a empresas constructoras,
contratistas, promotoras, autónomos y profesionales del sector, en materia
de rehabilitación, obra pública o edificación.

PRÓXIMA APERTURA
Centro de formación y sede en Badalona

Síguenos en:

93 221 33 53

catalunya.fundacionlaboral.org
comercialcatalunya@fundacionlaboral.org

TERRITORI

Compte enrere per a l’aprovació
del Pla Director de BCN World
Una àmplia majoria de la Comissió territorial d’Urbanisme hi dóna llum verda
El Pla Director Urbanístic (PDU) del
projecte inicialment conegut com
BCN Word va ser aprovat inicialment el divendres 31 de juliol amb
27 vots a favor, tres abstencions i
un en contra en la darrera Comissió
territorial d’Urbanisme abans de les
vacances. Un resultat “extraordinari” segons el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, que va remarcar que
redactar el document ha estat molt
“costós” ja que “no tenim referents
a Catalunya, a Espanya o a Europa”
i “hem hagut d’analitzar, a nivell
internacional, molts exemples”. Es
preveu que l’aprovació provisional
es pugui fer a finals de novembre.
El PDU recull com s’ha de fer el desplegament urbanístic en una àrea
de 825 hectàrees que convertirà
l’entorn de PortAventura en un pol
internacional de turisme. Tot plegat,
va incidir, posant en valor “l’objectiu de qualitat arquitectònica, de
paisatge i d’ordenació”, i és que els
instruments que planteja el PDU,
“han de fer possible una inversió
molt potent”.
Un cop realitzada l’aprovació inicial,
el document es publicarà al DOGC
a principis de setembre i s’iniciarà
el període d’informació pública, que
dura 45 dies. Després, s’afegirà un
mes addicional per sotmetre’l a audiència als ajuntaments de Vila-seca i Salou. Posteriorment, i un cop
s’hagin resolt tots els informes sec-

La cadena Hard Rock Cafe vol gestionar un dels complexos a BCN World.

torials corresponents (que han de fer
una trentena d’organismes com ara la
Direcció General de Carreteres, ADIF
o l’ACA), es podrà aprovar el PDU
provisionalment. La previsió és que
l’aprovació definitiva arribi abans de
final d’any de la mà del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat.
Principals característiques del PDU
El PDU del CRT preveu un total de
tres sectors urbanístics. D’una banda, el sector dels Complexos Turístics
Integrats (CTI), que té un centenar
d’hectàrees de superfície i que se situa per sobre de la carretera C-31b. En

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

646 511 780
info@aisladur.com
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aquesta zona es fixa un sostre total
màxim d’un milió de metres quadrats.
D’aquests, 830.000 són per a noves
activitats com ara hotels, casinos, comerços i oci, mentre que els 170.000
restants es reserven únicament a
usos d’aparcament o serveis tècnics.
Tot i que el marc legal permet la
instal·lació de fins a sis casinos al
macrocomplex inicialment conegut
com BCN World, finalment només
n’hi haurà tres. Així ho va assegurar
el director de l’Incasòl i coordinador
executiu del projecte, Damià Calvet,
que va negar “rotundament” que en
el futur s’hi puguin incorporar nous
casinos.

FORMACIÓ

Acord entre la FLC i la Federació
Nacional d’Autònoms (ATA)
A més de l’organització de cursos i altres activitats formatives, també es
col·laborarà en la tramitació de la TPC per als autònoms
en el desenvolupament d’accions
dirigides a l’ampliació dels serveis
que ATA ofereix als seus associats,
incentivant la millora de la competitivitat dels treballadors autònoms
que realitzin activitats incloses dins
de l’àmbit funcional del Conveni General del Sector de la Construcció.
Entre elles destaca, per exemple,
l’organització de cursos de formació
dirigits a professionals del sector,
com ara cursos específics d’ús de
materials imaquinaria, i certificats
de professionalitat privats.

El director general de la Fundación
Laboral de la Construcción, Enrique
Corral, i el president de la Federació
Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor,
han signat recentment un acord de
col·laboració pel que les dues parts
manifesten el seu desig de voler
col·laborar en la formació de professionals del sector de la construcció,
així com en la celebració d’actes i
esdeveniments relatius als seus respectius fins fundacionals.
Al Escorial
L’acte de la signatura es va produir a
la localitat madrilenya d’El Escorial,
després de la participació d’ambdues entitats en una Taula rodona sobre el “Nou model de formació per
a l’ccupació”, que se celebrava en
el marc del curs d’estiu “Com ser
un bon emprenedor”, organitzat per
ATA.
El 35% dels treballadors de la construcció són autònoms i tant la Fundación Laboral de la Construcción
com la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) tenen entre
les seves finalitats fundacionals la
formació i capacitació de les persones en els seus diferents aspectes educatius.En aquesta línia, les
dues organitzacions col·laboraran

El 35% dels treballadors
de la construcció són
autònoms i tant la FLC
com l’ATA tenen entre
les seves finalitats
fundacionals la formació
i capacitació de les
persones en els seus
diferents aspectes
educatius

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT
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Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

La TPC I els autònoms
Així mateix, mitjançant l’acord signat, s’estableix la possibilitat que
ATA pugui col·laborar en la tramitació de la Targeta Professional de la
Construcció (TPC) pels treballadors
autònoms que realitzin activitats incloses dins del sector i que estiguin
associats a aquesta Federació.
El conveni de col·laboració també
estableix condicions especials per
als professionals associats a l’ATA,
que vulguin cursar certificats de
professionalitat impartits per la Fundació Laboral de la Construcción.
Finalment, l’acord contempla el disseny de projectes d’inserció laboral
per a autònoms desocupats del sector entre ambdues entitats.

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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SECTOR

Inici tímid de la recuperació del
sector de la construcció a Tarragona
El comportament dels indicadors que pertoquen al sector no permet fer
afirmacions concloents, però si afirmar que el pitjor, ja estat superat
El darrer Observatori Empresarial
de CEPTA recull algunes dades que
evidencien la lenta recuperació del
sector de la construcció a les nostres comarques. Indicadors com la
recuperació de la licitació pública,
les dades més favorables de la conjuntura econòmica i la lleugera recuperació -tot i que molt per sota
dels preus anteriors a la crisi econòmica- del preu de l’habitatge per
metre quadrat són algunes dades
que marquen l’inici de canvi de tendència després d’anys molt dolents
per al sector.
El comportament dels principals indicadors que pertoquen al sector
de la construcció no permet fer afirmacions concloents, però si afirmar
que el pitjor, en termes d’ocupació,
ja estat superat, doncs es palesa una minsa recuperació que, en
qualsevol cas, té valor com a element de canvi de tendència.
Per altra banda, les xifres d’habitatges iniciats encara demostren que
el sector residencial es troba lluny
d’iniciar una certa recuperació. Tanmateix, sembla clar que difícilment
es poden contreure més, per la qual
cosa, i un cop es dinamitzin mínimament les vendes i l’estoc assoleixi un nivell més raonable, sobretot
a les ciutats, serà possible albirar
una puntual recuperació de l’activitat.

Presentació de l’informe del sector de la construcció a la seu de la CEPTA.

La millora de la situació
econòmica i, en concret,
de la demanda interna,
poden esperonar el
creixement no només
de l’adquisició de nous
habitatges sinó també de
l’endegament de reformes
i millores al parc ja
existent

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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També cal posar de manifest que
la licitació pública ja ha iniciat una
certa recuperació, rere les dramàtiques caigudes patides al període
2010–2013, la qual cosa constitueix,
a hores d’ara, una de les millors notícies pel sector de la construcció.
Finalment, la millora global de la
situació econòmica i, en concret,
de la demanda interna, juntament
amb un cert aplanament de les
condicions d’accés al crèdit, poden
esperonar el creixement no només
de l’adquisició de nous habitatges

SECTOR
sinó també de l’endegament de reformes i millores al parc ja existent,
tot impulsant la càrrega de feina del
sector, sense incidir, en una primera
instància, en la producció de noves
unitats: habitatges iniciats.
De fet, el canvi de cicle: conjuntura econòmica més favorable, amb
unes expectatives de creixement
més sòlides, així com la millora
de les condicions d’accés al crèdit,
permeten albirar un millor comportament del sector de la construcció
a la demarcació de Tarragona, fent
que aquest 2015 es materialitzi un
veritable canvi de tendència.
En aquest sentit, cal palesar que
el sector de la construcció es troba, fins i tot, per sota dels mínims
d’anteriors crisis econòmiques, tant
en termes d’ocupació com de producció, per la qual cosa, una mínima normalització de l’activitat, del
tot esperable entre 2015 i 2017, pot
impulsar notablement els nivells
d’ocupació de l’economia de la demarcació de Tarragona.

L’ocupació no es recuperarà fins al 2021
El 2014 va ser un any de ‘’molt
bones notícies’’ per a l’economia
catalana perquè s’ha registrat el
millor comportament des de l’inici
de la crisi i per primera vegada
des del 2007 s’ha creat ocupació
neta, segons la conclusió més destacada de la ‘Memòria Econòmica
de Catalunya’. Tot i això, el PIB actual encara està un 6% per sota
del PIB del 2007 i fins al 2016 no
es recuperarà el PIB d’abans de la
crisi. La recuperació de l’ocupació,
però, requerirà de set anys més,
fins al 2021. En aquell moment, si
es mantenen els ritmes de creixement actual, s’igualarà l’ocupació
de màxims que hi havia el 2007.
La Memòria preveu que el creixement del PIB d’aquest any estarà
per sobre del 3%.
El conseller d’Empresa i Ocupació,
Felip Puig, va participar en la pre-
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sentació de la Memòria Econòmica
de Catalunya, confirmant l’acceleració de la recuperació de l’economia catalana durant el 2014 i els
primers sis mesos d’aquest any.
Tot i això, Puig va voler advertir
als empresaris reunits a l’auditori
de la Llotja de Mar que ‘’no pot
haver més creixement econòmic
sense un major compromís amb la
justícia social’’.
El conseller va afegir que no ‘’es
pot tornar a caure en el mateix
error’’ de créixer ràpidament, de
manera fictícia i amb ‘’avarícia’’ i
abandonar la visió de la necessitat d’una societat cohesionada i
on la justícia social sigui una de
les prioritats ‘’i de les obsessions’’ de tots, ‘’també dels agents
econòmics i empresarials’’. ‘’No es
poden tornar a repetir aventures
econòmiques’’ anteriors, va reblar.

L’especialista

‘L’agència que ens cal’
Joaquim Llansó, president Cambra Oficial Contractistes Obra Catalunya
Les infraestructures són cabdals per
a la competitivitat, la qualitat econòmica, social i ambiental d’un territori, i per al creixement i la generació de llocs de treball. Per tant, la
seva planificació, disseny, finançament, construcció i manteniment ha
de ser objecte d’atenció i millora.
Enfront d’uns recursos públics limitats, s’hauria de poder seleccionar
les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses
amb criteris objectius i transparents,
emprant metodologies que sistemàticament avaluïn els projectes i que
permetin comparar-los entre ells.
Per altra banda, calen visions estratègiques i consensos forts per
definir, finançar i executar la planificació. Per això, mitjançant la cooperació territorial, els poders públics i
els agents locals i regionals han de
col·laborar estretament. Les visions
compartides són més duradores
i menys vulnerables als canvis de
cicle polític, la qual cosa proporciona major eficàcia i eficiència a les
inversions.

Així mateix, la recent promulgació
de les lleis de transparència i participació reforcen la necessitat d’introduir els instruments necessaris,
també a la inversió pública.
Foment del Treball Nacional proposa la creació d’una agència independent, de composició mixta
(público-privada), que porti a terme
aquest procés de millora de l’eficiència i faciliti el canvi de model de
gestió de les infraestructures.
En política comparada, hi ha similars autoritats independents, de
naturalesa jurídica i funcions molt
variables, essent potser els exemples més reeixits, l’Infrastructure

Les visions compartides
són més duradores i
menys vulnerables als
canvis de cicle polític, la
qual cosa proporciona
major eficàcia i eficiència
a les inversions

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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Australia i la Commission Nationale
du Débat Public (CNDP) en el cas
de França.
L’Agència d’Infraestructures de Catalunya podria estar formada per un
màxim de deu experts de reconegut
prestigi i trajectòria professional (un
50% procedents de l’administració
i l’altre 50%, del sector privat), un
director i un secretari, recolzats per
un departament tècnic també de
composició mixta.
Les funcions de la futura agència
podrien ser: participar en la fixació
de les directrius i objectius de les
polítiques d’infraestructures; prioritzar programes i projectes; posar en
marxa mecanismes de participació;
realitzar l’anàlisi per a la planificació, i avaluar les polítiques d’infraestructures i qualitat dels serveis,
per exemple. Si volem modernitzar
el nostre model de gestió d’infraestructures, ens hem de posar ja
mans a l’obra. Els programes electorals haurien d’incloure noves propostes de millora. Les generacions
futures ens ho agrairan!

ACTUALITAT SECTOR

L’obra nova creix però el sector
segueix ‘gairebé en parada tècnica’
El Col·legi d’Arquitectes afirma que encara que es mantingués aquest
augment, fins al 2020 no s’arribaria als nivells d’edificació de l’any 1994
La superfície visada pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
ha crescut un 39% respecte el mateix període de l’any anterior. Les
activitats de construcció i gran rehabilitació previstes durant el primer semestre de 2015 assoleixen
els 1.441.685 metres quadrats, uns
400.000 més que el primer semestre de 2014. El degà del COAC, Lluís
Comerón, ha afirmat que aquestes
dades són la “consolidació d’una
primera tendència a l’alça” però va
matisar que “el sector segueix gairebé en parada tècnica”. Encara que
es mantingués aquest creixement
del 39%, fins al 2020 no s’arribaria als nivells d’edificació del 1994,
en què el sector de la construcció
es trobava en ple període d’estancament. El fet que l’augment de la
superfície provingui de projectes
grans i poc nombrosos fa que el
creixement sigui “gairebé indetectable” per les mitjanes i petites empreses així com els professionals,
segons Comerón, que va afegir que
per ells aquest augment “no està
contribuint a la recuperació”.
La demarcació de Barcelona, sense
incloure’n la capital, és la zona amb
més augment de superfície visada.
En aquesta zona el creixement és
d’un 60% amb més de 720.000 metres quadrats. En canvi, a la ciutat
de Barcelona s’ha produït un des-

-un 25%- respon a que s’inicien projectes que s’havien planificat abans
de l’octubre del 2011 i es reprenen
després de quatre anys.

cens global del 9%. En el primer
semestre, però, sí han augmentat
els d’entre 3.000 i 10.000 metres
quadrats. Un altre aspecte de la ciutat de Barcelona és que una part
important de la superfície visada

El fet que l’augment de
la superfície provingui
de projectes grans i
poc nombrosos fa que
el creixement sigui
“gairebé indetectable”
per les mitjanes i petites
empreses

Resta dels territoris
La resta de territoris -Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de
l’Ebre- tenen un component encara molt estàtic i poc significatiu.
Comerón va afirmar que “el punt
d’inflexió” que porta al creixement
“és molt heterogeni en termes de
territori”. Girona, Tarragona i l’Ebre
encara estan en aquest punt d’inici lleu del creixement mentre que a
Lleida encara no s’hi ha arribat, a
diferència de Barcelona, ciutat en
què es va passar el punt d’inflexió
fa aproximadament un any i de la
demarcació barcelonina, on es va
produir fa uns sis mesos.
Tant l’obra nova com la gran rehabilitació -és a dir projectes de rehabilitació que impliquen canvis d’usos,
afecten l’estructura de l’edifici o la
configuració de la façana- han augmentat però l’obra nova és la que
més ho fa. En termes absoluts representa 884.000 metres quadrats
enfront 511.000 de gran rehabilitació. En relació als usos, creix de
forma més important el visat a superfícies d’habitatge que de no habitatge, i dins d’aquesta última es
recupera la construcció comercial i
industrial.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
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C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
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REUS

Canalització d’un tram de mina
al subsòl de la Riera de Miró
Durant les obres quedaran afectades algunes places d’aparcament, així
com la sortida de vehicles pel carrer de l’Àngel de la Guarda
En les darreres setmanes de juliol
s’han detectat enfonsaments puntuals a l’àrea d’estacionament de
zona blava de la Riera Miró que
han provocat el tancament preventiu d’una cinquantena de places. Un
cop realitzades les corresponents
intervencions per determinar l’origen del problema, s’ha conclòs que
possiblement aquesta situació és
deguda a fuites en un minat que
travessa la zona.
El regidor d’Urbanisme, Marc Arza, i
el regidor de Via Pública i Medi Ambient, Hipòlit Monseny, van explicar
durant una visita a aquesta zona
d’estacionament que l’Ajuntament
de Reus ha decidit canalitzar i entubar el tram de la mina restant que
afecta la zona d’aparcament, per
desguassar-la per gravetat aigües
avall a la zona de la Riera de Miró.
Les tasques s’han encarregat a la
divisió Aigües de Reus.
El pressupost dels treballs és de
38.000 euros, amb una durada estimada de dues setmanes, i es preveu instal·lar 102 metres de canonada de polietilè de 500 mm. Durant
les obres quedaran afectades algunes places d’aparcament, així com
la sortida de vehicles pel carrer de
l’Àngel de la Guarda.
El divendres 24 de juliol es va restringir temporalment l’accés i la
utitlització d’una part de l’àrea de
zona blava de la Riera Miró perquè

Els regidors Marc Arza i Hipòlit Montseny, a la zona blava de la Riera Miró.

s’hi havien detectat uns petits sots
que aconsellaven limitar el pas de
vehicles com a mesura de precaució. Els sots s’han reparat durant
aquesta setmana amb treballs de
consolidació del ferm.
A partir de l’inici d’obres per part
d’Aigües de Reus, previst de forma
immediata, l’àrea de zona blava de
la Riera Miró perdrà poc més de
50 places i caldrà anul·lar un parell
d’accessos a l’espai: l’entrada del
Raval de Sant Pere i la sortida pel
carrer de l’Àngel de la Guarda.
Noves jardineres al centre de Reus
La regidoria de Via Pública i Medi
Ambient ha instal·lat durant les
darreres setmanes nou jardineres

al carrer de Sant Llorenç i nou més
al carrer de la Galera, en el marc de
les accions que es porten a terme
des de l’Ajuntament per enriquir
el patrimoni floral i vegetal de la
ciutat i millorar-ne la imatge utilitzant les flors i les plantes com a
elements paisatgístics i d’embelliment.
Tal i com recorda el regidor de Via
Pública i Medi Ambient, Hipòlit
Monseny, la instal·lació d’aquestes
noves 18 jardineres en aquests indrets també ha estat “fruit del diàleg mantingut amb els comerciants
d’aquests carrers, que van suggerir
la possibilitat d’incorporar aquests
punts florals per millorar la imatge i
l’ambient d’aquestes zones”.

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

ACTUALITAT REUS

Culmina l’adequació de l’entorn
de la Biblioteca Pere Anguera
En aquests moments es troba en fase de licitació el procés d’adquisició del
mobiliari que ha de donar servei a aquest nou espai cultural
Recentment han culminat els treballs d’adequació i urbanització
de l’entorn de la Biblioteca Pere
Anguera, consistents a millorar
l’enjardinament i els accessos a
l’equipament. Aquest mateix juliol
començaran les obres de finalització i condicionament de l’interior de
la biblioteca. En aquests moments
es troba en fase de licitació el procés d’adquisició del mobiliari que
ha de donar servei a aquest nou
espai cultural. La previsió és que
durant la tardor pugui obrir al públic la biblioteca que porta el nom
de qui va ser historiador, professor
universitari i president del Centre
de Lectura, Pere Anguera.

L’adequació exterior que s’ha realitzat ha consistit en el desbrossament i neteja dels voltants de
la biblioteca a l’illa situada entre
els carrers de Joan Salvat Papasseit, Jaume Vidal i Alcover i Manu-

el de Pedrolo, al barri
de Mas Iglesias. També
s’han cobert algunes
zones amb sauló i grava, s’ha col·locat nova
vegetació s’han enrajolat els accessos, de
manera que s’ha millorat una superfície d’uns
1.000 metres quadrats.
El regidor d’Urbanisme,
Marc Arza, va explicar
que els treballs orientats a la finalització del projecte arquitectònic de
la Biblioteca Pere Anguera “avancen
segons les previsions amb l’objectiu que es puguin culminar durant
la tardor”.

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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BAIX CAMP

Joaquim Calatayud, de nou president
del Consell Comarcal del Baix Camp
L’alcalde de les Borges compta amb el suport de CiU, ERC, PSC, PP i Ara
Joaquim Calatayud, alcalde de les
Borges del Camp, va ser reelegit
com a president del Consell Comarcal del Baix Camp amb el suport
dels consellers i conselleres comarcals de CiU, ERC, PSC, PP i Ara,
mentre que la CUP va presentar
com a candidat a Pere Campíñez, i
Ciudadanos a Imanol Rico, que van
tenir el suport dels seus companys
de formació, respectivament.
Durant el seu parlament, Joaquim
Calatayud va donar la benvinguda a
les formacions polítiques que s’estrenen a l’ens comarcal, i va fer un
repàs de les accions a desenvolupar
en el nou mandat relacionades amb
línies de treball ja encetades com
la gestió dels residus, la consolida-

ció de la central de contractació i
dels serveis funeraris comarcals, o
les accions de promoció econòmica
i de foment de l’ocupació, especialment per combatre l’atur juvenil.
El nou president del Consell Comar-

cal del Baix Camp va recordar que
dels 28 municipis del Baix Camp, 22
tenen menys de 5.000 habitants “i
aquest fet ja marca quina ha estat i
quina ha de ser la línia d’actuació”,
va explicar.

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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ACTUALITAT SECTOR

Reunió entre el regidor d’Urbanisme
i la junta del Gremi de la Construcció
El màxim responsable del consistori en materia d’Urbanisme, Marc Arza,
va rebre una delegació del Gremi encapçalada pel president Gregori Salvat
El nou regidor d’Obra Públic i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus,
Marc Arza, que compagina aquesta
responsabilitat amb l’àrea de Promoció Econòmica, va rebre fa uns
dies una visita d’una delegació de
la junta directiva del Gremi encapçalada pel seu president Gregori
Salvat i que també va comptar amb
la presència del secretari Isidre Domènech.
Aquesta era la primera trobada entre les dues parts després que l’alcalde Carles Pellicer encarregués a
Arza les responsabilitats en matèria
d’Urbanisme i Obra Públic en substitució de Miquel Domingo.
En la primera trobada, que va durar

al voltant d’una hora i que va tenir
lloc a les instal·lacions de la Regidoria d’0Urbanisme, Marc Arza es va
interessar per la situació del Gremi i
per l’evolució del sector de la construcció en general i es va mostrar
disposat a col·laborar tal i com en
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la darrera legislatura havia fet Miquel Domingo.
Gregori Salvat li va manifestar a Arza
la voluntat de continuar l’excel·lent
relació entre ambdues parts ja que
considera que finalment és la ciutat
la que surt beneficiada i també li
va exposar les principals dificultats
que travessa el sector que tot i les
millores dels últims mesos continua
està en una situació complicada.
Les dues parts van acordar reunir-se
periòdicament i d’aquesta manera
poder conèixer de primera ma les
necessitats del sector i també assabentar-se de l’evolució de la conjuntura i dels projectes de ciutat que
impulsi el consistori reusenc.

ACTUALITAT REUS

Acaben les obres de la primera
fase de la nova plaça de Catalunya
L’objectiu de l’obra és donar protagonisme als vianants per sobre dels
vehicles; amb voreres més amples i a un sol nivell
la mobilitat dels vianants. Aquesta
actuació ha comportat l’eliminació
de la zona de càrrega i descàrrega.
A banda de la renovació dels paviments, les obres també han reubicat i renovat els elements del mobiliari urbà —tant els municipals com
els privats—, la reforma del sistema
de drenatge, el soterrament de línies elèctiques i la renovació o nova
plantació d’arbrat públic.Les obres
de reforma de la plaça es van iniciar
el desembre de l’any passat, tot i
que el gruix del moviment de terres
va començar el gener següent.

L’Ajuntament de Reus ha culminat
els treballs de remodelació parcial
de la plaça de Catalunya, així com
la senyalització de les restes de la
muralla medieval que van quedar al
descobert arran de les obres. L’actuació, que és la primera fase del
projecte de remodelació integral de
la plaça de Catalunya, ha consistit
en dotar la zona d’una estètica i característiques tècniques coherents
amb les de l’entorn.
L’objectiu de l’obra és donar protagonisme als vianants per sobre dels
vehicles; amb voreres més amples i
a un sol nivell que permetin donar
continuïtat al tomb de ravals, i que
es pugui passejar sense interrupció
entre el raval del Pallol i el raval de
Santa Anna.
Així, el projecte de remodelació ha
consistit en ampliar la vorera que
connecta amb els carrers de Vallroquetes i de les Galanes per facilitar

L’actuació ha tingut un
cost d’uns 145.000 euros,
i l’obra ha anat a càrrec
de l’empresa Construcat
6 per encàrrec de
l’Ajuntament
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BAIX CAMP

La nova Casa de la Cultura de
l’Hospitalet s’adjudicarà en breu
També es licitaran pròximament els nous treballs de restauració de l’hospital
gòtic, tal com es va acordar a la darrera sessió plenària
Les obres de construcció de la Casa
de la Cultura, el nou equipament
públic municipal que acollirà els
mitjans de comunicació municipals,
el Casal d’Entitats i el Casal de Joves a l’Hospitalet de l’Infant, s’adjudicaran en breu. El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant ha aprovat el plec de clàusules econòmico administratives que
regirà la licitació de les obres, amb
els vots a favor del PSC, la FIC i PP
i l’abstenció de CiU i ERC.
La previsió és que aquest nou equipament de gairebé 1.800 metres
quadrats es comenci a construir a
finals d’any, al solar ubicat al carrer Escoles,12. Tal com ha ratificat
el Ple a proposta del departament
de Serveis Tècnics i dels mitjans de
comunicació municipals, una de les
sales destinades als mitjans de comunicació municipals durà el nom
de José Maria Muriente Preciado
“Chema”, en homenatge a un dels
fundadors de Ràdio l’Hospitalet de
l’Infant i treballador del consistori

La previsió és que
aquest nou equipament
de gairebé 1.800 metres
quadrats es comenci a
construir a finals d’any,
al solar ubicat al carrer
Escoles
que va morir el passat mes de maig.
Un altre projecte important que
s’adjudicarà en breu serà el de les
obres de restauració de la part del
mur i la torre de l’hospital gòtic de
l’Hospitalet de l’Infant que estan situats a la cara nord.
En aquest cas, les obres és previst
que comencin a finals de setembre.
Es tracta d’unes intervencions necessàries per a la millora i conservació de les estructures medievals
que donen al carrer Jaume Castellví,
des de la plaça Berenguer d’Entença a la torre existent inclosa, tant
per la cara exterior com interior dels
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paraments. El projecte també inclou
diverses actuacions a l’immoble de
titularitat municipal on està ubicada
la sala d’exposicions Infant Pere, a
la planta baixa; i a on a la planta pis
fins fa poc s’emplaçava la biblioteca
municipal. Aquestes actuacions serviran per adequar aquests espais i
les corresponents instal·lacions a la
normativa i adaptar-los a les necessitats del futur centre de visitants
de l’Hospital del Coll de Balaguer
que ocuparà les dues plantes de
l’immoble i que s’obrirà al públic a
finals d’any, segons es preveu.
Per a una millor interpretació del
conjunt monumental, declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional (BCIN),
i del seu entorn, també s’habilitarà un pas exterior per damunt de
la coberta existent des de la torre
fins a la cantonada del carrer Jaume Castellví amb la plaça Berenguer
d’Entença; s’adequarà la torre pròpiament dita i s’hi emplaçarà una
nova escala que permetrà l’accés
fins a la seva part alta.

TURISME RURAL

Neix Riudecanyes Aventura, per
potenciar l’esport nàutic al pantà
L’associació ofereix en aquesta primera fase activitats aquàtiques com piragüisme
amb caiacs, pàdel surf i hidropedals amb totes les mesures de seguretat
Els Ajuntaments de Riudecanyes i
Duesaigües junt amb el Consell Esportiu del Baix Camp i la Comunitat
de Regants del Pantà de Riudecanyes han creat l’Associació Riudecanyes Aventura, la qual neix amb
la intenció d’oferir un servei d’activitats de natura com a eina de millora i ordenació de l’entorn. Aquest
projecte s’impulsa amb l’objectiu de
millorar, conservar i potenciar el patrimoni que representa el Pantà de
Riudecanyes i les poblacions i l’entorn de la Baronia d’Escornalbou.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, va inaugurar el divendres 24
de juliol per la tarda el Centre d’Activitats de Riudecanyes Aventura, en
un acte al mateix pantà que va reunir prop de 150 persones i durant
el qual es va descobrir una placa
commemorativa de l’efemèride.
Les flamants instal·lacions de l’Associació Riudecanyes Aventura, van
viure el seu bateig oficial en un acte
on, a més de Jordi Ciuraneta, també
es van aplegat Joaquim Nin, delegat
del Govern de la Generalitat a Tarragona; Josep Maria Tost, alcalde de
Riudecanyes; Josep Llabaria, alcalde
de Duesaigües i president del Consell Esportiu del Baix Camp; Rosa
M. Abelló, vicepresidenta primera
del Consell Comarcal del Baix Camp,
i Josep Maria Salvat, president de
la Comunitat de Regants del Pantà.
L’Associació Riudecanyes Aventura, que ha arrencat amb una inversió de 130.000 euros incloent les
ajudes del Fons Leader, va entrar
en funcionament fa uns dies i en
les dues primeres setmanes va donar servei a gairebé 400 usuaris,
fonamentalment provinents de poblacions del seu entorn però tam-

Dues imatges de les activitats nàutiques que es poden practicar a Riudecanyes

la possibilitat de contractar monitoratge. L’entitat també ha arribat a
acords de col·laboració amb diferents clubs esportius per tal d’oferir
activitats complementàries de senderisme i orientació, rutes en BTT i
sortides a cavall.

bé turistes francesos que es troben
passant les seves vacances a la
Costa Daurada. Tots ells ja han pogut practicar alguna de les activitats
aquàtiques que s’ofereixen al pantà
de Riudecanyes: piragüisme amb
caiac, pàdel surf i hidropedals.
L’Associació Riudecanyes Aventura
ofereix en aquesta primera fase activitats aquàtiques com piragüisme
amb caiacs, pàdel surf i hidropedals
amb totes les mesures de seguretat. Per a realitzar-ho, disposa de
catorze caiacs individuals, de parelles o trios, deu taules i sis patinets.
D’aquesta manera, fins a cinquanta
persones podran gaudir de l’activitat esportiva alhora. A més, oferirà
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Tres anys
En un termini màxim de tres anys i
en funció del resultat econòmic i la
demanda, l’associació preveu ampliar els serveis instal·lant cablesquí
amb monitoratge, una activitat en
aigua dolça que a Catalunya només
es pot dur a terme al Canal Olímpic de Castelldefels. Pròximament,
també es preveu poder llogar embarcacions de passeig o ordenació
i reserves de làmina d’aigua per a
practicants de rem. El projecte ha
contractat dues persones, que està
previst que obrin, de dilluns a diumenge, de l’1 de març al 6 de gener.
Els horaris d’obertura, s’establiran
en funció de l’època de l’any i les
hores de llum. Ara, a l’estiu, serà de
10 del matí a 7 de la tarda.

INNOVACIÓ

………………………………………………………………………………

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

La propera edició del
TEDxReus se celebrarà
el 21 de novembre
Al Bartrina hi haurà 15 ponents i
capacitat per a 400 persones

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

La quarta edició del TEDxReus se celebrarà el proper
21 de novembre al Teatre Bartrina amb molts novetats
respecte a les 3 edicions anteriors. Enguany, l’esdeveniment TEDxReus es desenvoluparà en dissabte (i no
en divendres com era habitual) i inclourà un programa
d’un dia de durada (amb dinar inclòs), amb 15 ponents
i capacitat per a més de 400 assistents. L’ampliació del
TEDxReus ha estat possible gràcies a l’èxit de les tres
edicions anteriors, que ha permès renovar la llicència i
poder organitzar per primer cop primer cop un esdeveniment que va més enllà de les 100 persones que fins
ara tenia autoritzades. La bona acollida de les edicions
anteriors també ha obert les portes a una major col·
laboració i suport per part d’empreses i institucions del
territori i ha permès plantejar-se objectius més ambiciosos com és el cas de la durada i de l’augment del
nombre de ponents de l’esdeveniment.
En aquests moments, ja hi ha 10 ponents confirmats.
Es tracta de persones rellevants en molts àmbits professionals o activitats diferents: Joan Antoni Melé (banca ètica), Ismael Palacín (director de la Fundació Jaume
Bofill), Manel Esteller (especialista en epigenètica), Mònica Bernabé (fundadora d’Asociación por los Derechos
Humanos en Afganistan –ASHDA), Albert Medran (Director de Comunicació de Change.org), Núria Picas (esportista), Jaume Sanllorente (fundador de Somriures de
Bombay), Fina Mauri (cardiòloga intervencionista), Eugenio Moliní (consultor en creixement organitzacional) i
Montserrat Guibernau (catedràtica de Ciència Política).
Les persones interessades en participar en aquesta edició del TEDxReus podran adquirir les entrades a partir
del 1 de setembre a través del web www.tedxreus.com
per un preu que no superarà els 25 euros per persona.
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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

El pas dels Paletes
Cada cop que el pas de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la Columna
surt Divendres Sant a la Processó
del Sant Enterrament se sent per
les voreres dels carrers de Reus el
mateix comentari: “Mira el pas dels
Paletes, te’n recordes quan el treien
a coll”. És un fet reiteratiu i alhora
nostàlgic ja que des de que va tornar a sortir per Setmana Santa després d’uns anys d’absència, el pas
es va adaptar per poder portar-lo
empenyent ja que cada cop era més
complicat trobar gent per portar-lo.
Ara, des de la Confraria, ens estem
plantejant tornar a modificar el pas
per poder tornar a sortir al coll però
per aconseguir-ho es necessita la
implicació de molta gent. No és un
caprici d’una nit d’estiu: és la voluntat de tornar a dignificar el pas
tal i com va ser ideat quan es va
crear.
De moment desde la Confraria estem fent un estudi de quines son
les maneres més adients per tornar
a sortir. Tot ens porta a pensar que
es necessitarien al voltant de divuit
portadors del pas, tot i que més en-

davant ho anirem perfilant.
Aquest portadors tindrien l’honor
de portar l’únic pas que durant
molts anys va sortir portat a coll a
la ciutat de Reus
Per aquest motiu fem una crida a
qui li pugui interessar a participar
en aquesta transformació i mirada
endavant de la Confraria que es
posi en contacte amb nosaltres personant-se a la seu del Gremi de la
Construcció del Baix Camp o trucant
per telèfon al mateix.
El fet de tornar als inicis no es mirar

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

enrere si no és tot just el contrari:
mirar endavant per millorar i mantenir el nostre patrimoni. Considerem
que el pas ha de tornar a sortir portat a coll ja que és com es va idear i
com es porten els passos a d’altres
ciutats amb molta tradició en la Setmana Santa. Reitero les ganes que
tenim de millorar i transformar el
funcionament de la Confraria i per
això esperem que tant els confrares
com els membres del Gremi que estigueu interessats en aquest canvi
ens recolzeu.

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
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