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Editorial
Demanda residencial a l’alça
En aquest nou exemplar de La Façana us expliquem que el
mercat immobiliari a Catalunya ha evolucionat per sobre
de la mitjana espanyola el 2016 i Barcelona lidera aquesta
recuperació, segons l’informe Situació Immobiliària de
BBVA Research. Pel que fa a la demanda residencial, la
venda d’habitatges va créixer un 23,0% el 2016, per sobre
de la mitjana espanyola que va ser d’un 13,9%. Barcelona
és la demarcació catalana que creix a major ritme, amb un
25,3%. La segueixen Lleida amb un 21,7%, Tarragona amb
un 18,1% i, finalment, Girona amb un 16,9%. La demanda
per part d’estrangers suposa un 15,8% del total de vendes
i creix un 16% respecte a l’any anterior. D’aquests habitatges comprats per estrangers, destaca la província de Girona, on va suposar un 31% respecte a el total de vendes.

Aquestes dades són positives i permeten veure el futur
amb més optimisme, tot i que la millora del sector de la
construcció se centra bàsicament a les comarques de Barcelona i la ciutat de Barcelona en concret. Les xifres macroeconòmiques de la construcció a Catalunya de vegades
semblen més positives del que realment són si exceptuem
la ciutat de Barcelona. Al sud, a les comarques de Tarragona, s’intueix aquest creixement però encara estem lluny de
la capital de Catalunya i també del nord, ja que la millora
a Girona també és bastant evident. Per aquest motiu cal
continuar treballant tots plegats si volem arribar a final del
2017 amb unes dades molt més positives encara i esperant
també l’inici de les obres del parc d’oci de Vila-seca i de
Salou que de moment s’ha tornat a endarrerir.

La junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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EMPRESE S

Construccions Plana Hortoneda
rehabilita la façana d’un edifici a
l’Avinguda Sant Jordi de Reus
L’empresa de Vila-seca executa unes obres
destinades a eliminar el risc de caigudes de les
peces que conformaven el tancament exterior

L’empresa de Vila-seca Construccions Plana Hortoneda ha finalitzat
en les últimes setmanes les obres
de rehabilitació d’una façana en un
edifici plurifamiliar aïllat del centre de
Reus, concretament a l’Avinguda Sant
Jordi a pocs metres del centre comercial la Fira, una zona molt dinàmica
comercialment en els últims mesos.
L’empresa dirigida per Aleix Plana s’ha
encarregat d’executar l’encàrrec de la
comunitat de propietaris, que era la
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reparació dels paraments de les quatre façanes amb un nou revestiment
lleuger.
Les obres projectades i executades al primer trimestre del 2017
tenien com a finalitat eliminar el risc
de caigudes de les peces tipus pitxolí
que conformen el tancament exterior
de l’edifici. Aquestes peces revesteixen
el cantell dels forjats i també es van
fer servir a la part dels llindars a les
façanes llargues, sota balcons.

La intervenció que es va fer va seguir el passos del projecte dissenyat
per l’arquitecte barcelonina Cristina
Soler. En concret, els treballs realitzats
se centraven sobre les quatre façanes
des de l’alçada de la planta segona fins
a la sisena. Les patologies detectades
segons estaven detallades a l’informe previ de patologies i visualització
pròpia eren els despreniments de les
plaquetes d’obra vista dels frontis dels
forjats i dels llindars de les terrasses:

Façana de l’edifici situat a l’Avinguda del Parc
de Sant Jordi, tot just acabada la rehabilitació.

La intervenció es va fer
seguint els passos del
projecte dissenyat per
l’arquitecte barcelonina
Cristina Soler. En
concret, els treballs
realitzats se centraven
sobre les quatre façanes
des de l’alçada de la
planta segona fins a la
sisena
també s’havien malmès els perfils que
conformaven constructivament i a
més eren la part estructural d’aquests
llindars que presentaven clares oxidacions. Per últim s’havien detectat esquerdes verticals generalitzades a tota

la façana, motius pels quals calia actuar
amb la rehabilitació urgent per evitar
que aquestes problemàtiques s’agreugessin, segons el propi Aleix Plana.
Després de valorar i executar una
reparació puntual amb molt poc èxit

estètic i constructiu d’aquelles parts
més debilitades de la façana i perilloses de provocar riscos als vianants
com són la caiguda de peces, es va
prendre la decisió de fer un nou revestiment que embolqui l’existent.
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Seqüència de l’evolució de les obres de rehabilitació de les façanes de l’edifici.

1

3

Posteriorment l’arquitecta encarregada del projecte va decidir fer una
façana lleugera de panel composite
d’alumini. Amb aquesta solució s’evitava carregar el tancament actual de pes
excessivament. Els punts d’ancoratge
principal de la subestructura metàl·lica han estat els forjats i les zones de
tancament exterior on el format del
totxo és sencer; per tant evitant que
les zones més dèbils treballin i també
evitant al mateix temps en gran mesura el despreniment d’aquestes.

1.635m

2

Metres quadrats de superfície de la
façana on es va intervenir

340m

2

Metres quadrats és la superfície de
coberta on es va intervenir
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Millora energètica
La modulació del nou material respon a la composició arquitectònica de
forats i alçades existent a aquest edifici
de l’Avinguda Sant Jordi. Aprofitant el
nou revestiment, també es va fer una
millora en quant a comportament
energètic de l’edifici ja que es van aïllar les façanes curtes i les zones de
coberta amb programa d’habitatge inferior. Es van estudiar els punts singular scom ara són les trobades del nou
revestiment amb les finestres, ampits,

gelosia de safareigs i pilars no estructurals de les cantonades.
Les gelosies es van enderrocar i
se’n van fer i de noves amb peces del
nou revestiment. Els pilars no estructurals de les cantonades, també es
van enderrocar per tal de no recréixer tant aquests elements i perdre la
composició actual de la façana. Les
baranes es van aixecar per tal de re
col·locar-les de nou. Es va modificar el
detall constructiu que hi ha a la part
inferior d’aquestes per tal que no hi
hagi acumulació d’aigua i es generi
posteriorment una patologia.
L’empresa encarregada d’executar la reforma va col·locar bastides
tubulars a les 4 façanes. A la façana
que dóna al passatge de la Roda, en
realitat hi ha un espai lliure d’ús comunitari que té desnivells i escales.
Per tan en aquest cas es van tenir
en compte aquets desnivells a l’hora
d’instal·lar-la. A les façanes laterals
on es produeix el retranqueig de les
façanes, l’andami va disposar d’unes
extensions de la plataforma de treball

2

Les principals patologies
detectades estaven
detallades a l’informe
previ de patologies i
visualització pròpia eren
els despreniments de les
plaquetes d’obra vista
dels frontis dels forjats
i dels llindars de les
terrasses
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per tall de poder accedir en condicions de seguretat i facilitar el muntatge
del revestiment correctament. A l’hora
del muntatge de la bastida l’arquitecte recomanava de tenir especial cura
en el recolzament d’aquest ja que ha
d’estar protegit contra els riscos de
lliscament i desplaçament. També
com és obligatori es van instal·lar les
mesures de seguretat en les zones
que afecta a la via pública pel tar de
garantir el pas de vianants, minusvàlids i accessos als comerços de la
planta baixa i a l’edifici.

Empresa de quatre generacions
Construccions Plana Hortoneda és
una empresa de Vila-seca (Tarragonès)
agremiada històricament al Gremi de
la Construcció del Baix Camp i que va
ser fundada l’any 1920. A l’actualitat
està dirigida per Aleix Plana que és la
quarta generació d’aquesta empresa
familiar dedicada principalment a la
rehabilitació i els treballs artesanals,
construcció tradicional, sense deixar
per descomptat l’obra nova, sobretot
en la construcció d’habitatges unifamiliars principalment dins al casc antic

de Vila-seca, segons expliquen des de
l’empresa. “En aquest tipus de feines,
és on s’ha de donar el perfil d’empresa
preparada per coordinar, executar i
acabar totalment un habitatge singular
a plena satisfacció del client”, assegura
Aleix Plana, un professional que s’ha fet
un nom important en els conscursos
de paletes que se celebren a moltes
ciutats de Catalunya i de l’Estat espanyol, on s’ha emportat molts premis.
Més informació:
www.construccionsplana.cat

Polígon Industrial de Constantí
Av. de les Puntes, s/n - 43120 Constantí
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52
fpoch@ferrospoch.com

www.ferrospoch.com
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Bastides de qualitat
al servei del constructor.

Avinguda La Granja, 12
43760 El Morell
Tel.: 977 84 20 24
Fax: 977 84 12 35
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AC T UALIT AT G R E M I

L’assemblea del Gremi tanca l’exercici
2016 amb superàvit

Els assistents a la reunió van
aprovar les xifres presentades
per l’actual Junta Directiva

L’assemblea anual del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, celebrada a inicis de mes a les instal·lacions de l’entitat, va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost de
l’any passat que es va tancar amb un superàvit de 337 euros,
segons les dades que va presentar el tresorer Joaquim Fabra
a la vintena de representants del Gremi de la Construcció
que van assistir.
Fabra va detallar les despeses i els ingressos de l’any
passat i es va felicitar per presentar uns xifres positives en
moments en els quals l’economia del sector encara no s’ha
normalitzat. Amb tot i gràcies a la política d’ajustos de l’actual directiva, les xifres són molt positives. Gregori Savlat,
el president del Gremi, en la seva intervenció, així com el
vicepresident Jordi Cabré, van fer incidència en la importància d’oferir nous serveis als agremiats per tal d’aconseguir incrementar també el seu nombre que sortosament
s’ha estabilitzat en el darrer exercici, trencant la tendència

a la baixa dels darrers exercicis. De cara al pressupost del
2017, el tresorer va plantejar un exercici per tancar-lo amb
un balanç favorable de 200 euros, una xifra que s’espera
aconseguir mantenint els preus de la quota, amb l’increment
d’agremiats i també amb nous ingressos gràcies a noves col·
laboracions del Gremi amb empreses, bancs i caixes i també
amb el finançament obtingut pels cursos que regularment
s’ofereixen a les instal·lacions del carrer Alcalde Joan Bertran.
Esperança
En el seu parlament, Gregori Salvat es va mostrar esperançat
per alguns moviments que es comencen a veure sobretot
en els municipi de la costa i de les expectatives generades al
voltant del projecte conegut fins ara com a BCN Wolrd per
tal que sigui un revulsiu per l’economia de les comarques
de Tarragona en general i pel sector de la construcció en
particular.

Abogados y expertos en Asesoramiento de Empresas
Oficinas en Reus, Tarragona y Barcelona
Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral
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OPINIÓ C ONV I D A DA

75 anys de
firaReus
Isaac Sanromà i Ortega

President de la Cambra de Comerç de Reus

La celebració dels 75 anys de les fires
modernes a Reus, que vam celebrar
institucionalment divendres passat, és
una excel·lent ocasió per rememorar
la brillant història firal de la nostra ciutat. Una activitat que sempre ha anat
en consonància amb la importància
del dinamisme comercial reusenc.
Com de vegades diem, Reus va néixer
com a mercat a causa de la seva excel·lent situació geogràfica i el mercat,
simbolitzat en la Llotja de Reus, és el
que ha fet créixer Reus al llarg dels
anys.
Per arribar on som ara s’ha passat per moments de tota mena, però
mai s’ha perdut la tradició de la gran
fira, l’actual ExproReus. L’episodi més
recordat en l’imaginari reusenc és,
sense dubte, l’edició de l’any 1966, la
de l’incendi dels pavellons que, curiosament, va reobrir un dia després de
la desgràcia per l’esforç solidari d’expositors, administracions i de la ciutadania. Però la història de la fira també
s’escriu per les diferents ubicacions,
des de les fires als passeigs, a l’antiga
estació del Nord, al pioner pavelló de
l’avinguda Sant Jordi, passant per la
utilització transitòria dels terrenys de
l’estació, fins a l’actual emplaçament
del Tecnoparc.

En el que he viscut en persona, he
de reconèixer que no ha estat gens fàcil el trànsit de la fira d’aquests últims
anys. S’ha hagut d’actuar amb molta
prudència i habilitat per evitar, amb
tants canvis, el desarrelament de la
fira i dels expositors. Però també s’han
hagut d’esquivar crítiques i opinions a
cavall del desconeixement i de la mala
intenció. I en aquesta situació la Cambra s’ha mantingut ferma, atenent el
seu paper protagonista en l’acció i decisió del Comitè Executiu vetllant per
una institució cabdal en la promoció
econòmica del territori.
Per això és tan oportuna la celebració d’aquest 75è aniversari. Perquè
ens permet fer aquesta mirada enrere
per saber d’on venim i on volem anar.
Un camí on la Cambra sempre hi ha
sumat per aportar valor. I on els seus
representants han actuat amb entusiasme i decisió, sempre de manera
desinteressada i altruista. Un model
que és un exemple de la col·laboració
público-privada ben entesa i efectiva
a través dels representants de les empreses.
Un model d’èxit que de ben segur
continuarà donant fruits, encara més
evidents, durant els pròxims 75 anys
de la fira, la nostra fira.

S’ha hagut d’actuar amb molta prudència i habilitat
per evitar, amb tants canvis, el desarrelament
de la fira i dels expositors. Però també s’han
hagut d’esquivar crítiques i opinions a cavall del
desconeixement i de la mala intenció
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INVE RS I ON S

Tres mesos més d’espera pel nou
projecte d’oci Vila-seca i Salou
La Generalitat modifica les bases
del concurs del nou BCN World i
demana als inversors que afegeixin
més documentació per garantir la
integració de les parcel·les que no
s’urbanitzin
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat una resolució de modificació de les bases del concurs
per a l’obtenció de les autoritzacions per a la instal·lació i
explotació d’un casino de joc del Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragona), el projecte conegut
inicialment com a BCN World i que a hores d’ara encara no
té nom.
L’executiu de Carles Puigdemont ha variat els requeriments d’informació relacionats amb la proposta arquitectònica, tenint en compte la gran dimensió del projecte i el seu
impacte al territori. El Govern exigeix als inversors més informació sobre la integració de les parcel·les desocupades o
no edificades. Amb el nou termini de tres mesos addicionals,
les ofertes tenen un nou topall, el 30 de juny d’enguany.
La resolució recull una sèrie de recomanacions fetes
per l’Incasòl, que té una opció de compra vigent sobre els
terrenys. Així, un dels canvis introduïts estableix l’ampliació
en tres mesos del termini perquè els inversors interessats
presentin les ofertes amb les noves documentacions requerides.
Els inversors hauran d’acreditar en les seves propostes
arquitectòniques quin serà el tractament i ús dels espais
de la zona-CTI no ocupats en les primeres fases de l’edifi-

Vista aèrea dels terrenys del futur complex lúdic de Vila-seca i de Salou.

cació, i hauran d’afegir propostes d’integració pel que fa a
la urbanització i a l’àmbit paisatgístic amb tot l’entorn de la
zona-CTI desocupada temporalment, remarca el text del diari oficial. Això vol dir que, com que aquesta construcció en
etapes fa preveure que les parcel·les no seran ocupades ni
edificades en una única i primera fase, els inversors hauran
de presentar al Govern unes propostes arquitectòniques
que contemplin què es farà a tot l’entorn de la zona privada
desocupada de forma temporal.
Les bases publicades ara incorporen la documentació
tècnica suficient consistent en una proposta de criteris paisatgístics, ambientals i d’urbanització bàsics que garanteixin
que els terrenys que no s’utilitzin en una primera fase es
mantinguin en un bon estat de conservació, tal com fixa la
llei. De fet, l’informe tècnic elaborat per l’Incasòl recorda que
la normativa urbanística vigent estableix que un dels deures
bàsics dels propietaris del sòl és el de la conservació dels
terrenys de la seva propietat.
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HABIT ATG E

La venda d’habitatges a Tarragona
puja un 18’1% al 2016 segons el BBVA
Aquesta xifra se situa per sota de la mitjana catalana (23%), ja que són
les comarques de Barcelona i principalment la capital les que tiren del
carro de forma clara

És la demanda d’habitatges
per part d’estrangers

És l’increment de mitjana anual a
Catalunya del preu de l’habitatge

Són els habitatges nous i usats venuts al llarg de l’any 2016 a Catalunya

El mercat immobiliari a Catalunya ha
evolucionat per sobre de la mitjana
espanyola el 2016 i Barcelona lidera
aquesta recuperació, segons l’informe
Situació Immobiliària de BBVA Research. Pel que fa a la demanda residencial, la venda d’habitatges va créixer un 23,0% el 2016, per sobre de
la mitjana espanyola que va ser d’un
13,9%. Barcelona és la demarcació catalana que creix a major ritme, amb
un 25,3%. La segueixen Lleida amb
un 21,7%, Tarragona amb un 18,1% i,
finalment, Girona amb un 16,9%. La
demanda per part d’estrangers suposa un 15,8% del total de vendes i
creix un 16% respecte a l’any anterior.
D’aquests habitatges comprats per estrangers, destaca la província de Giro-

na, on va suposar un 31% respecte al
total de vendes.
Quant a l’activitat constructora,
a Catalunya els visats van créixer un
39,7% enfront d’un 28,9% a Espanya.
Concretament a Barcelona van augmentar un 44,8%, a Girona un 30,9%
i a Tarragona un 19,5%. En canvi, a
Lleida van decréixer un 7,1%. A nivell
de tot l’estat espanyol, Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Valencià són
les quatre comunitats que més han
contribuït a la recuperació de les vendes d’immobles el 2016, ja que van
suposar un 64,8% del total.
Un altre punt important ha estat
el creixement per segon any consecutiu del preu de l’habitatge. Aquest
increment és d’un 4,6% de mitjana

anual a Catalunya, per sobre de l’1,9%
de mitjana a Espanya. Per províncies,
a Barcelona va augmentar un 6,2%,
a Girona un 1,0%, a Lleida un 0,7% i
a Tarragona un 0,3%. Si es realitza la
comparativa amb el primer trimestre del 2015, moment en què es van
assolir els mínims des de l’inici de la
crisi, la pujada de preus a Catalunya
seria d’un 8,6% i a Espanya d’un 3,9%.
Barcelona és de nou la província catalana que lidera aquest augment amb
un 10,8%, seguida de Lleida amb un
5,1%, Girona amb un 4,9% i Tarragona
amb un 1,2%.
Segons l’estudi del BBVA, “de cara
a realitzar projeccions futures per al
mercat immobiliari, s’ha de tenir en
compte el panorama econòmic previst
per Catalunya. En aquest sentit, el creixement econòmic de Catalunya per
2017 estarà situat en línia amb la mitjana de creixement d’Espanya”. Entre
alguns dels factors que poden influir
en el mercat de l’habitatge, l’informe
adverteix de la pujada de tipus d’interès, “que no s’espera al llarg de l’any en
curs”, a banda d’altres elements internacionals com el Brexit o el resultat de
les eleccions a França.

Entre alguns dels factors que poden influir en
el mercat de l’habitatge, l’informe adverteix de
la pujada de tipus d’interès, “que no s’espera al
llarg de l’any en curs”, a banda d’altres elements
internacionals com el Brexit o el resultat de les
eleccions a França.
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Les dades de l’INE
Les vendes d’habitatges augmenten
un 13,6% a Espanya al llarg de l’any
2016 en comparació amb l’any anterior, mostrant increments de dos dígits
per l’empenta de les vendes dels habitatges usats, segons les dades de l’INE.
A Catalunya, l’increment ha estat
encara superior, amb 66.447 habitatges venuts al llarg de l’any presenta un
augment del 20%. A Espanya es van
inscriure un total de 403.866 compravendes al 2016 front les 355.556
de 2015 i a Catalunya 66.447 al 2016
mentre que es van registrar 55.373
operacions al 2015, dades que mostren increments de les operacions

de compravenda i que s’aproximen a
les vendes formalitzades cap els anys
2009/2010 en el cas d’Espanya i inici
de la crisi (2007/08) a Catalunya.
De la quantitat total de les vendes a Catalunya, el 70,7% corresponen a habitatges de segona mà i el
29,3% restant als habitatges d’obra
nova, amb uns increments anuals
del 23,1% les vendes dels habitatges
usats mentre que el comportament
de la demanda dels habitatges d’obra
nova tot i que cada cop més guanya
terreny i mostra increments per primera any des de la crisi (+2,8%), encara està molt lluny dels valors mostrats
en èpoques de bonança. De les 66.447

compravendes registrades, 8.658 corresponien a habitatges nous i 57.789 a
compravendes d’habitatges usats. Per
províncies de Catalunya, destaquen
els increments de les operacions de
segona mà a la província de Barcelona (+24,4%) i les de Tarragona i Lleida
(+21.9% i 21,8% respectivament) així
com les disminucions de les vendes
d’habitatges nous únicament a les
províncies de Tarragona (-5,1%) i Lleida (-1,8%) que com es pot observar,
cada cop són disminucions més lleus,
amb perspectives d’una recuperació
del mercat d’obra nova en aquestes
províncies que es veuran reflectides
en aquest 2017.
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RISCOS LAB OR A LS

Recuperació econòmica i
augment de la sinistralitat
Rossend Prats Carrera
Director Tècnic de PREVINTEGRAL, S.L., Servei
de Prevenció Aliè de riscos laborals.

Els sectors on en termes globals hi ha major sinistralitat són per ordre, de més a menys, la construcció, la indústria, l’agricultura i els serveis

Diuen que “dura poc l’alegria a casa
del pobre”. Efectivament, amb l’arribada d’una certa recuperació de l’activitat
econòmica, i per tant un augment de
l’ocupació, malauradament també hi
ha hagut un augment generalitzat de
la sinistralitat laboral. Els sectors on en
termes globals hi ha major sinistralitat són per ordre, de més a menys, la
construcció, la indústria, l’agricultura
i els serveis. Quant a mortalitat, destaquen clarament el sector agrari i la
construcció (dades de l’any 2014).
És inevitable tenir la sensació
d’ocasió perduda, de forma que durant aquest període de profunda crisi,
hom esperava que amb la recuperació (arribés quan arribés) hi hauria algun fet regenerador que trauria a la
seguretat laboral de la precarietat on
està ficada, en alguns sectors, des de
fa anys. És cert que hi ha sectors que
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sí han avançat molt en aquest àmbit,
igual que en altres àmbits productius,
medi ambient, TIC, etc.
Analitzant les dades dels accidents
mortals, però, s’observa algun element
transversal que sobrepassa el que és
únicament l’àmbit laboral, ja que gairebé la meitat (46%) dels accidents fatals
són deguts a Patologies No Traumàtiques (PNT), com ara infarts o d’altres
problemes de salut no traumàtica
però vinculats a la feina, seguits dels
accidents de trànsit (15%). Aquestes
dades indiquen molt clarament un
camí a seguir per a reduir la sinistralitat, que ja s’ha emprès no fa massa
temps per part de mútues d’accidents
de treball, administració, entitats empresarials i serveis de prevenció aliens.
Una part del camí afronta l’àmbit
de la salut de les persones en general,
concepte d’empresa saludable, adqui-

rir bons hàbits alimentaris i d’activitat
física per part dels treballadors, gestió
de l’estrès, conciliació familiar, revisions mèdiques laborals, etc. per tal de
fer front a les PNT, amb difícil frontera
entre el que és laboral i el que no ho
és, però que en definitiva pot perjudicar la salut de les persones.
Una altra part del camí es compon de la lluita contra els accidents
de trànsit, no únicament en l’àmbit
particular, sinó també en el laboral.
Les campanyes de sensibilització per
part de l’administració continuen, a
més d’altres mesures pel control de
l’excés de velocitat (ja estan operatius
els radars per trams, que segurament
s’aniran estenent per les carreteres de
la geografia catalana i espanyola en els
pròxims anys), controls d’alcoholèmia,
tacògrafs, formacions de sensibilització als conductors, etc. Ja a més llarg

Els homes continuen
accidentant-se
més que les dones,
els més joves (de
16 a 19 anys) són els
que tenen major
índex de sinistralitat
en general. L’índex de
mortalitat augmenta
amb l’edat, essent el
més alt en persones
de més de 60 anys

Gairebé la meitat dels
accidents fatals són deguts a
Patologies No Traumàtiques
(PNT)

termini, però ja no tan lluny, els vehicles amb mobilitat autònoma (sense
conductor) seran una realitat, fet que
és d’esperar que millorarà la seguretat
a les carreteres, i empitjorarà l’ocupació laboral del sector del transport.
La resta de tipologies de sinistres
no han variat massa en aquests anys,
i en la “recuperació” que vivim continuen repetint-se, com ara (segons estudi publicat per la inspecció de treball
d’accidents mortals de l’any 2015):
• Aixafaments en bolcades de
carretons elevadors, tractors, atropellaments o per caiguda de càrregues
suspeses mentre eren transportades
• Caigudes d’alçada des de sostres
de naus, treballs en alçada sense cap
protecció, caiguda de bastides • Contacte elèctric per treballs amb tensió,
contacte amb línies aèries
• Atropellaments

Com a apunt final sobre aquest
augment de sinistralitat, destacar que
els homes continuen accidentant-se
més que les dones, els més joves (de
16 a 19 anys) són els que tenen major
índex de sinistralitat en general, però
cal remarcar que l’índex de mortalitat
augmenta amb l’edat, essent el més alt
en persones de més de 60 anys (en
gran part degut a les PNT). Els treballadors amb contracte temporal tenen
major sinistralitat que els que tenen
contracte indefinit. En conclusió, el
focus per a lluitar tots plegats contra
l’augment de la sinistralitat laboral
sembla que és clar; cal tenir un pla

Els homes d’aquesta edat són
els que tenen major índex de
sinistralitat en general

de salut en general pels treballadors
i lluitar contra els accidents de trànsit,
a més dels recurrents accidents que
es continuen repetint i que ja haurien
de formar d’un passat llunyà (com ara
caure de teulades o bastides, bolcades
de carretons o tractors, electrocucions...). Amb una contenció important
de la sinistralitat laboral i una millora
general de la salut de les persones, i
tenint en compte que la població treballadora serà cada cop més envellida
i possiblement haurà de treballar més
enllà dels 65 anys, tot plegat farà possible una recuperació econòmica real
i sòlida de les empreses.

Els vehicles amb mobilitat autònoma seran
una realitat, fet que és d’esperar que millorarà
la seguretat a les carreteres, i empitjorarà
l’ocupació laboral del sector del transport
La Façana
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T URIS M E

L’Estat destina 1,4 MEUR a reparar els
danys dels temporals al litoral
Les actuacions, centrades en la reposició de sorra i la reparació
d’accessos a les platges, van començar a mitjan del mes de març
El govern espanyol destinarà
1.399.346,49 euros a reparar els danys
produïts a la costa de Tarragona i les
Terres de l’Ebre pels temporals que van
tenir lloc entre el 16 i el 22 de gener. El
Servei Provincial de Costes a Tarragona
de la Direcció General de Sostenibilitat
de la Costa i el Mar ha elaborat durant
les últimes setmanes un informe sobre
els efectes del temporal que ha servit
de base per aprovar la dotació econòmica per a les obres d’emergència,
regulades per la resolució del passat 1
de febrer. Els recursos es repartiran en
funció de les necessitats de cada muni-
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cipi a les zones costaneres de Cunit, Calafell, El Vendrell (Baix Penedès), Roda
de Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Vila-seca, Salou (Tarragonès), Cambrils, Mont-roig del Camp,
l’Hospitalet de l’Infant (zBaix Camp),
l’Ametlla de Mar, el Perelló, l’Ampolla,
Deltebre (Baix Ebre), Sant Carles de la
Ràpita i Alcanar (Montsià). Les actuacions, que se centraran en la reposició
de sorra i la reparació d’accessos a les
platges, van començar a mitjan del mes
de març per deixar-ho tot a punt per la
Setmana Santa, l’inici de la temporada
turística al litoral.

HA B IT ATG E

Les hipoteques creixen al gener un
11% a Catalunya respecte el 2016
Es tracta de la millor sèrie històrica de préstecs per adquirir un pis en
aquest primer mes de l’any des de fa cinc anys
El nombre d’hipoteques sobre habitatges es va situar en el passat mes de
gener en 4.258 contractes, cosa que va
suposar un increment del 35,65% en
relació amb el mes de desembre i el
10,54% més que el gener de l’any passat, segons les xifres publicades aquest
dimecres per l’Institut d’Estadística espanyol. La sèrie històrica de l’Institut
Nacional d’Estadística indica que la xifra de préstecs hipotecaris que s’ha registrat al gener és la xifra més gran en
aquest mes des del 2012 quan es va
contractar 4.614 hipoteques. En el conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques
160426 AF es
Prensa
Reus 180x128.pdf
sobre habitatges
va situar
en 27.240

415

Hipoteques sobre habitatges a Tarragona, un 22% menys que el 2016

1

contractes, el 31,30% més que el desembre i un 16,93% en relació amb el
gener del 2016. El capital acumulat per
les 4.258 hipoteques sobre habitatges
de Catalunya es va situar en 571,219
milions d’euros, l’11,75% més que al
gener del 2016, cosa que va deixar
una mitjana en el contracte hipotecari
26/4/16
13:19
de
134.152
euros per pis. En e conjunt

Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
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A Adeslas sabem que cada negoci i cada empresa té
unes necessitats concretes i, per tant, t’oferim una
extensa gamma d’assegurances de salut. D’aquesta
manera, només cal que triïs la modalitat de cobertura que
s’adapti millor al que et convingui per poder disposar
d’un ampli quadre mèdic arreu d’Espanya, a més
d’avantatges interessants.

de l’estat espanyol la mitjana de valor
per pis es va situar en 112.844 euros,
el 6,43% més que l’exercici passat.
Caiguda a Tarragona
A les comarques de Tarragona es van
signar al gener 415 hipoteques sobre
habitatges, el 22,72% menys que el
gener del 2016 i amb una mitjana de
valor per pis de 88.099 euros, el 2,64%
menys que l’any anterior. Finalment, aa
Lleida es van signar al gener 171 hipoteques sobre habitatges, l’1,72% menys
que el gener del 2016 i amb una mitjana de valor per pis de 84.275 euros, el
5,53% més que l’any anterior.

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES
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CY
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Demana un projecte personalitzat a:
Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
jounoufx@agente.segurcaixaadeslas.es
www.segurcaixaadeslas.es
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social
al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.
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A CT UA LIT A T R E US

Superàvit de 5,9 milions en la liquidació
del pressupost de Reus del 2016
Gràcies a aquest romanent que es presentarà al plenari, l’Ajuntament
de Reus serà un dels primers ajuntaments a saldar completament el Pla
d’Ajust, sis anys abans del previst
El Govern de Reus tenia previst portar al ple de l’Ajuntament del 7 d’abril la liquidació del Pressupost municipal del
2016, amb un superàvit de 5,9 milions d’euros. Gràcies a
aquest romanent, l’Ajuntament de Reus serà un dels primers ajuntaments a saldar completament el Pla d’Ajust, sis
anys abans del previst. El Govern de Reus preveu destinar
2,7 milions d’euros del superàvit a la liquidació d’aquest endeutament, amb la qual cosa l’Ajuntament de Reus deixarà
d’estar intervingut pel Govern de l’Estat.
L’Ajuntament de Reus tancarà l’exercici del 2016 amb
un romanent positiu de 5,9 milions d’euros. D’aquests, 5,4
milions corresponen al propi Ajuntament, mentre que els
465.000 euros restants corresponen a la bona gestió dels
organismes autònoms municipals.
El superàvit del pressupost està afectat per la Llei d’estabilitat pressupostària, que obliga a destinar-lo a reduir
endeutament. Per aquest motiu, el Govern preveu destinar una part del romanent de tresoreria —2,7 milions—
a liquidar i saldar definitivament el crèdit del Pla d’Ajust.
Aquest crèdit del Pla d’ajust es va signar l’any 2012, per un
import de 36,6 milions d’euros de factures provinents del
2011 i que no es podien pagar. Amb aquesta amortització
anticipada l’Ajuntament salda aquesta operació de forma
avançada, ja que finalitzava l’any 2023.
D’aquesta manera no només se sanejarà definitivament
el deute, sinó que l’Ajuntament s’alliberarà de tot tipus de
pla d’ajust, de sanejament o econòmic-financer, en complir
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Import del superàvit que
es destinarà a la liquidació
d’aquest endeutament

tots els paràmetres de deute, de termini de pagament a
proveïdors i d’estabilitat pressupostària... Desapareixeran
així les restriccions vigents amb el Pla d’Ajust.
Redessa
El romanent del Pressupost del 2016 permetrà recuperar
unes finques que el consistori havia venut a la societat municipal GUPSA (avui Redessa) els anys 2007-2009, per valor
d’uns 14 milions d’euros, i que la societat no ha arribat a
pagar en la seva totalitat. Aquesta operació incompleta afectava negativament en els informes d’auditoria de Comptes
de Redessa.
Com que la compravenda està incompleta, el Govern
desfarà l’operació. D’aquesta manera, la societat es quedarà
els terrenys que sí que ha pagat, mentre que els immobles
impagats retornaran a ser patrimoni de l’Ajuntament. Amb
tot, l’Ajuntament retornarà a Redessa 223.000 euros dels
pagaments a compte que sí que ha fet la societat.

AC T UALIT AT E M PR E S E S

Finestreta Única Empresarial: bona
pràctica per millorar la competitivitat
La Generalitat presenta a Euroa una iniciativa que s’articula a nivell local
i regional, amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques que permetin la
millora de la competitivitat de les pimes a Europa
El Govern de la Generalitat ha aprovat la participació de Catalunya en el projecte europeu Interreg Europa- Pure Cosmos,
una iniciativa impulsada amb l’objectiu d’identificar bones
pràctiques que permetin la millora de la competitivitat de
les PIME a Europa. La Generalitat —a través del Departament d’Empresa i Coneixement— participa conjuntament
amb 7 entitats municipals i regionals de diversos països de
la Unió Europea.
En el marc d’aquest projecte europeu, la Generalitat presentarà la Finestreta Única Empresarial (FUE), una iniciativa
que el govern Català impulsa des de 2011 orientada a simplificar els tràmits administratius que afecten a les petites i
mitjanes empreses, apostant per la via telemàtica i la interoperabilitat entre administracions, amb la voluntat d’oferir

un canal únic i àgil de relació dels empresaris i autònoms
amb les administracions.
El programa Interreg Europa ajuda a connectar les administracions públiques locals i regionals de tota Europa en
trobades per tal de compartir les iniciatives i projectes destinats a desenvolupar i oferir millors polítiques d’inversió.
Objectius:
· Reforçar la recerca i la innovació
· Millorar de la competitivitat de les pimes
· Suport al canvi cap una economia baixa en carboni
· Protegir el medi ambient i promoure l’ús eficient dels
recursos

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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L’OPT IMI STA

L’últim dia
del Palace
Josep Baiges
Periodista

“He vist tancar el Kursaal, el Monterrosa, l’Avenida, la
Sala Reus... per tant el Palace, per mi, és un cine més”.
La frase és de l’Enric Tricaz, el més preclar lliurepensador
del segle XXI al Món de Reus. En el cas del Tricaz, últim
exemplar d’Homo Radiofonicus que es coneix, l’afirmació
s’entén perfectament. Per un trist privilegi de l’edat, en
això dels cinemes n’ha vist de tots colors. Però per la meva
generació, que de les sales abans enumerades com a molt
havia anat a les matinés infantils dels diumenges al Monterrosa, el tancament del Palace és una notícia realment
transcendent.
Per això, quan vaig acabar amb les meves obligacions
professionals a la Ganxet Pintxo, vaig córrer cap al cinema
per poder ser testimoni de l’última sessió a la mítica Sala
1. Vaig arribar tard, a misses dites. I vaig optar per col·locar-me a l’última cadira de l’última filera de la platea. Feien
la cèlebre versió humanitzada de La Bella i la Bèstia. Però
mentalment, de pel·lícules, se’m van representar moltes altres com, per exemple, Encuentros en la tercera fase, la
primera cinta que vaig visionar de petit al Palace acompanyat dels meus pares. O Grease, la primera pel·lícula que
vaig anar veure amb la meva germana a la mateixa sala. Era
la primera vegada que els pares ens deixaven anar sols al
cinema. O Jurassic Parc o Titanic, en dies on la sala 1 era
gairebé plena amb una gernació que omplia tot el pati de
butaques.
He de reconèixer que no vaig seguir gaire les peripècies
de La Bella i la Bèstia perquè el cap em bullia amb tants
records. I va ser aleshores quan vaig veure al propietari
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del Palace, l’Aleix Zúñiga, que es posava dret just al darrere
meu, al final de la sala. S’hi va estar els últims deu minuts,
amb la seva inconfusible gorra negra i amb les mans a les
butxaques, i mirant fixament la pantalla. Quins deu minuts
més intensos per l’home que ha conduit les regnes de l’últim gran cinema urbà del Món de Reus.
Per això, quan el The End es va projectar a la pantalla acompanyat d’un tímid aplaudiment dels nombrosos
assistents a la sala, no em vaig poder estar d’atansar-me
al senyor Zúñiga i abraçar-lo efusivament. “Com està?”
li vaig preguntar en plena efervescència emotiva pel que
estàvem vivint. Em va dir alguna cosa que no vaig poder
entendre perquè més que el cap, parlava el cor. Mentrestant a la sala molta gent és feia fotos. I d’altres s’abraçaven amb els ulls plorosos. Al sortir em vaig trobar al
Jaume Vinyes, director teatral de l’elenc de l’Orfeó i vell
company de fatigues al col·legi La Salle. Ell havia preferit
acomiadar-se del cinema veient Incerta Glòria a la petita
i coquetona sala 7. “Hi deu haver gent que a casa seva
tenen una pantalla més gran que la d’aquesta sala”
em va comentar.
Ja al carrer, vaig coincidir amb l’alcalde d’Almoster i
delegat territorial d’Agricultura, l’Angel Xifré. “Pensa que
aquest és el meu barri. Jo em vaig fer gran en aquests
carrers. Imagina’t el que suposa per mi aquest cinema” em confessava visiblement emocionat. També vaig
trobar-me a l’artista Jordi Abelló Vilella. “Avui havíem de
ser aquí per acomiadar-nos com cal. Pensa que hi ha
gent que encara seu a la sala 1 i que no es vol aixecar”
em va explicar quan ja feia més de deu minuts que havia
acabat la sessió.
I, naturalment, hi havia periodistes. El Toni Mateos Gadegània, l’home que havia suggerit fa dies l’aplaudiment dels
assistents a l’acabar la sessió a la sala 1. “M’esperava més,
la veritat. La gent ha estat molt mesurada” em comentava, sobre l’aplaudiment, la Sílvia Sagalà de Canal Reus Tv
que, amb el periodista trabucaire, el Jordi Olària, havia recollit imatges dels últims espectadors del Palace.
I així es va ser l’últim dia, l’última hora, l’últim minut del
Palace. L’activitat comercial s’ha acabat. Per cert, per la
història quedarà que l’Alfredo González, el simpatiquíssim
fotoperiodista del Diari de Tarragona, va ser l’últim en comprar una entrada al multisales.

A CT UA LIT A T R E US

Nova senyalització de la xarxa de
camins de Reus per fer a peu o en bici
Els nous cartells amplien la informació i, a més del nom del camí, marquen
la direcció i les distàncies d’un total de 18 rutes
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació ha instal·lat la nova
senyalització de la xarxa de camins del terme municipal de
Reus. Els nous cartells amplien la informació que donaven
els que hi havia fins ara i, a més del nom del camí, marquen
la direcció i les distàncies d’un total de 18 rutes. Amb la
renovació de la senyalització es vol promocionar l’ús de la
xarxa de camins per fer itineraris a peu o en bicicleta amb
sortida i arribada al centre de la ciutat, amb l’objectiu de
donar a conèixer l’entorn natural del terme i promoure, alhora, hàbits saludables.
La renovació de cartells ha estat una tasca conjunta de
l’Ajuntament i Bicicamp. La idea parteix de l’entitat de promoció de la bicicleta, que va fer un treball de camp previ. La
regidoria de Medi Ambient i Ocupació, que té les competències de promoció i gestió de la xarxa de camins del terme

de Reus, va revisar la proposta i s’ha encarregat d’executar-la. En total s’instal·laran 106 cartells. Fins ara, la senyalització dels camins únicament indicaven el nom del camí,
de manera que es necessitava informació complementària
—plànol o gps— per poder seguir un itinerari determinat.
Amb la nova senyalització a més del nom del camí hi ha les
direccions predominants d’allà a es pot arribar i el quilometratge que falta per arribar-hi. En total s’han senyalitzat 18
rutes que porten a les poblacions properes a l’entorn de
Reus i que tenen inici en zona urbana de la ciutat.

És el número total de cartells
que s’instal·laran
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ARQUIT E CTUR A

El Pritzker, el Nobel d’arquitectura,
se’n va cap a Olot, a l’estudi RCR
El jurat d’aquest prestigiós premi va destacar
la varietat de les seves obres i que aquestes
han tingut un impacte més enllà de la seva àrea
d’influència

L’estudi olotí RCR –format per Rafael Aranda, Carme Pigem
i Ramon Vilalta- ha guanyat el premi Pritzker, considerat
el Nobel d’Arquitectura i el premi més destacat en aquest
àmbit. Així ho va anunciar a començament de març el president de la Fundació Hyatt, Tom Pritzker. Els tres arquitectes
van fundar l’estudi fa prop de 30 anys i han treballat junts
des d’aleshores. Pritzker ha ressaltat que el jurat ha seleccionat els tres arquitectes perquè han tingut un impacte
més enllà de la seva àrea d’influència i per la varietat de les
seves obres, que abasta des dels espais públics i privats fins
a equipaments culturals i institucions educatives. També,
destaca que la seva capacitat “per relacionar intensament
l’entorn específic de cada lloc és un testimoni del seu procés i la seva profunda integritat”. La cerimònia d’entrega
tindrà lloc el proper 20 de maig a Tokyo.
El jurat també remarca que l’obra dels tres arquitectes
“demostra un compromís indestructible” i crea espais que
es troben harmonia amb els seus respectius contextos.
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“Aranda, Pigem i Vilalta busquen connexions entre l’exterior i l’interior, el que resulta una arquitectura emocional i
experimental”, afegeix la Fundació Hyatt, que també destaca
que “la intensa col·laboració entre tots tres, en què el procés creatiu, el punt de vista compromès i les responsabilitats compartides han estat clau.
És la primera vegada que el guardó es concedeix a tres
persones i el segon cop que es premia un arquitecte de
l’Estat, després que Rafael Moneo el rebés el 1996.
Un dels membres del jurat, Glenn Mucutt, també va valorar que amb l’ús de materials moderns, incloent acer i
plàstics reciclats, han demostrat que la unitat de tots ells
“pot portar a una increïble força i simplicitat” en les construccions. “La col·laboració d’aquests tres arquitectes provoca una arquitectura inflexible d’un nivell poètic”, assegura,
a més de considerar que el seu treball inclou “un gran respecte pel passat que al mateix temps projecta la claredat
del present i el futur”.

Algunes de les seves
construccions
Algunes de les obres més recents de l’estudi són la Mediateca ‘Waalse Krook’ de Gent, a Bèlgica; i el Centre d’Art ‘La
Cuisine’, al castell de Nègrepelisse (França). Entre moltes
altres construccions a les comarques de Girona, la llar d’infants ‘El petit compte’, la Facultat de Dret de l’UdG, l’Institut d’Educació Secundària de Vilartagues, a Sant Feliu de
Guíxols; el restaurant Les Cols d’Olot, les Caves Bell-lloc de
Palamós i l’Estadi d’Atletisme d’Olot. A Barcelona, són autors
hi ha la Biblioteca Sant Joan Antoni-Joan Oller al Barri de
Sant Antoni de Barcelona i a l’estranger també són autors
de construccions a Dubai o Bordeus.

Fotografies d’Hisao Suzuki
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OPINI Ó

Portes
emblemàtiques
Antoni Zaragoza Mercadé

Des de fa anys, l’Ajuntament de Reus
conserva algunes portalades històriques i
emblemàtiques de la ciutat per aplicar-les
a noves construccions que impulsen.
Una de les representatives i emblemàtiques que va ser ben aprofitada
fou la que durant anys va ser la porta
principal del Quartell de Cavalleria de
Reus. Fundat el 1755 i que va durar
fins al 1931. Va ser caserna i el destacament de tropa, del regiment de
cavalleria dels ‘Cazadores de Tetuán,
17’, on van fer la mili molts soldats
reusencs, entre ells els anomenats
de quota, pertanyents a les classes
benestants reusenques, que havien
de pagar certa quota, comprar-se
l’uniforme i el cavall i havien de superar unes proves en una escola paramilitar. Com a compensació només feien
9 mesos de servei militar davant dels
quatre anys de la resta de soldats del
servei obligatori.
A la dècada dels 40, l’Ajuntament
la va comprar al Ministeri de Defensa per ser enderrocat i dóna pas a la
Casa Bloc. La porta principal i els es-
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cuts presideixen ara mateix l’Escola
Joan Rebull. La portalada principal i
dos escuts a la part alta de la façana.
Però la portalada que va corre
menys sort va ser la que presidia la
plaça de Prim, a l’Hotel de Londres. Es
va donar el cas que la propietària del
solar en el moment de l’enderroc va
determinar que la portalada quedés
a Reus regalant-la a l’Ajuntament. Per
causes que es desconeixen va quedar
“distribuïda” en dues parts. La portalada, formada pels capitells i l’arcada
superior va quedar dipositada al magatzem de Brigades a l’espera de ser
destinada a algun indret digne de ser
conservada i així va ser, quan amb la
remodelació de l’edifici que havia estat
la presó de Reus, al carrer del Roser,
es va col·locar en un dels seus lateral, al costat d’una font. La resta de
la portalada, va desaparèixer per art
d’encanteri.

Una altra portalada digna de ser
conservada fou la del Mas Niloga que
actualment està la plaça Federico Garcia Lorca. La porta principal de la Industrial Sedera S. A. (davant del Ploms)
presideix la urbanització que es va
construir al mateix solar. Els mateixos
constructors va decidir col·locar la com
a monument al·legòric en entrar a la
urbanització.
Una de les portes que malauradament va desaparèixer en ser expropiada per l’empresari Ruiz Mateos era
una porta que sempre estava tancada
a l’entrada de l’històric Mas de Sedó.
Forjada de ferro, verdadera obra d’art
que en el procés de la venta de les instal·lacions de la Cooperativa Comarcal
d’Avicultors, un camió tràiler la carregues i se l’emportés, segons sembla,
amb destí a Jerez de la Frontera a unes
bodegues. En aquest viatge es va perdre un element patrimonial de la ciutat.

CULT U R A

Exposició en record al doctor Frias
La mostra fa un retrat d’Alexandre Frias, precursor de la pediatria i
responsable de la disminució de la mortalitat infantil a la ciutat
El Museu de Reus (plaça de la Llibertat,
13) va inaugurar fa uns dies l’exposició “Alexandre Frias i Roig, metge dels
infants”, un dels principals actes de la
programació de l’Any Frias. La mostra fa
un ampli retrat d’Alexandre Frias (Reus,
1878-1963), precursor de la pediatria,
responsable de la disminució de la
mortalitat infantil a la ciutat, fundador
de l’Institut de Puericultura de Reus i un

dels homes de ciència més importants
que va donar Catalunya al segle XX.
L’Ajuntament de Reus, conjuntament
amb la Generalitat, la Diputació de Tarragona i d’altres entitats i institucions,
dedica aquest any una àmplia programació a recordar i difondre la vida i
l’obra del doctor Alexandre Frias i Roig.
Tal i com va explicar el doctor Jordi
Salas Salvadó durant l’acte inaugural

de l’Any Frias al Palau Bofarull, l’Any Frias reivindica la figura d’aquest metge
que a principis del segle XX va convertir Reus en la ciutat de l’Estat espanyol
amb menys mortalitat infantil i que
va adonar-se de la importància de la
prevenció i la vigilància de la salut infantil, fins al punt d’esdevenir un dels
primers especialistes en pediatria de
Catalunya i de la resta de l’Estat.
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Tot a punt per la Setmana Santa a Reus
Entre els actes més destacats cal fer menció de la celebració de la Confraria
de Sant Josep i Sant Jaume, coneguda també com El Sant Sopar
Benvolguts confrares i amics: ens trobem en portes un any
més de treure el nostre pas a la Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant de Reus. Fent una mica d’història,
el nostre pas representa el moment en què Jesús arriba
per segona i darrera vegada al Pretori de Jerusalem on al
comandament de Ponci Pilats és exhibit davant la multitud
(escena denominada Ecce homo) que prefereix alliberar a
Barrabàs abans que a ell. Després de ser despullat és lligat a una columna on serà sotmès a burles relatives al seu
presumpte delicte de ser el Rei dels Jueus (INRI) i a tortures
com la flagel·lació i la coronació d’espines. El nostre pas
dóna la visió d’un Jesús que, un cop condemnat, es troba en
portes del Via Crucis, lligat a la columna on li queda un llarg
camí de dolor i patiment. La confraria ‘dels paletes’, com
és conegut el nostre pas a la ciutat, ens reconeixem en la
columna com un símbol del pilar on se suporten les nostres
obres. El pilar o columna és l’eix que apuntala tot allò que
ens envolta i en el moment que Jesús és lligat a ella li serveix
de suport per afrontar les hores de patiment que vindran
després. Us animo a acompanyar el pas amb la reflexió
que dóna la visió de saber aquest patiment i la injustícia
ocasionada per part de la multitud que el van condemnar.
Nosaltres li mostrem respecte acompanyant-lo en processó. Aquesta escena mereix reflexionar sobre les decisions
injustes que moltes vegades poden ser avalades per una

majoria, i que en èpoques pretèrites i actuals ens han portat a totalitarismes que han provocat una deshumanització
de l’ésser humà. Esperant la vostra assistència a la processó
del Sant Enterrament de Divendres Sant i en els altres actes
de Setmana Santa on participa la nostra Confraria us envio
una cordial salutació.
Atentament, Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la columna.

Portador estendard / Joaquim Fabra, Tresorer del Gremi de la Construcció del Baix
Camp
Cordonistes / Gregori Salvat Barceló, President Gremi de la Construcció del Baix Camp i
Lluís Salvat Barceló, President de la Confraria Pare Jesus a la Columna
Portador Guió / Bernat Graset Vilella
Cordonistes / Anna Graset Vilella i Blanca Mollón Expósito

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

Butlleta d’afiliació

Germandat / Quota anual 25 €

Confraria / Quota anual 26 €

Dades de l’empresa o particular
Nom

Còdi Postal

Domicili

Telèfon

Població

Data afiliació

Dades bancàries
Banc / IBAN
Compte corrent
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Signatura
Oficina

Dig. Control

El Gremi de la Construcció del Baix Camp 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:

PER I TATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSOR I A L A BOR A L

AS SE S SO RIA F ISCAL

Prades

l’Albiol

Reus

Riudecols

Vilanova d’Escornalbou

La Febró

l’Aleixar

l’Argentera

Almoster

Montbrió del Camp

Capafonts

Alforja

Botarell

Les Borges del Camp

Vinyols i els Arcs

La Mussara

La Selva del Camp

Riudoms

Castellvell

Colldejou

Vilaplana

Maspujols

Riudecanyes

Duesaigües

Montroig del Camp

Arbolí

l’Hospitalet de l’Infant

Pratdip

Vandellòs

Cambrils

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

