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Hard Rock invertirà a la Costa Daurada
L’empresa nord-americana serà l’encarregada de construir el Centre Recreatiu
i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou
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Editorial
La notícia més esperada
El projecte conegut inicialment com a BCN World tirarà endavant tot i els problemes dels darrers mesos que
deixaven a l’estacada aquesta important inversió. Cal ser
positius amb aquest anunci, tot i que finalment sembla que
el projecte no tindrà les dimensions previstes inicialment,
ja que es van retirar diversos inversors.
El darrer dia de juny, després de molts dubtes i incerteses
ja es coneix que l’empresa nord-americana Hard Rock serà
l’encarregada de construir el Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou . De fet, ha estat l’única que ha
entregat la documentació necessària per optar a realitzar
el complex de joc i oci, ja que Melco i Peralada finalment
no l’han presentada. La mesa de valoració del concurs per
donar autoritzacions a la llicència de casino ha determi-

nat que compleix les garanties necessàries per realitzar
el complex d’oci i joc que s’ha d’ubicar al costat de Port
Aventura. El 10 de juliol es donaran a conèixer els detalls
del projecte, així com la proposta arquitectònica i els estudis econòmics i financers de la proposta. El vistiplau
final a la proposta de Hard Rock es donarà cap a finals de
l’estiu, atès que la mesa de valoració ha de resoldre en un
termini màxim de 45 dies hàbils des d’aquest divendres,
quan ha acabat el termini de presentació de sol·licituds.
Esperem que aquest anunci pugui ser una realitat ben aviat i que tot el territori en tregui un benefici, tal i com va
ocórrer amb Port Aventura fa més de 20 anys, un projecte
que també va generar molts dubtes i que s’ha mostrat clau
pel nostre territori.

La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Tradicional homenatge del Gremi
de la Construcció als jubilats
Coincidint amb la festivitat patronal de Sant
Antoni de Pàdua, la junta del Gremi va retre
homenatge a dos professionals que s’han
jubilat, Tomás Fernández Irigaray i Juan José
Sánchez

Com es tradició el Gremi de la Construcció del Baix Camp va aprofitar la
festivitat patronal de Sant Antoni de
Pàdua per retre homenatge als paletes
que s’han jubilat en els últims mesos.
En aquesta ocasió el dinar d’homenatge va tenir lloc a l’Hotel NH Ciutat de
Reus i va reunir al voltant de 70 persones per homenatjar a dos professionals com han estat Tomás Fernández
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Irigaray, d’Alforja, i el reusenc Juan José
Sánchez, que fa uns mesos van deixar
la seva activitat professional.
Al dinar com sempre hi va assistir
una representació d’autoritats de les
comarques de Tarragona, representants de col·lectius professionals, la
junt del Gremi, altres professionals
agremiats i també els familiars dels
homenatjats, que van voler acompa-

nyar-los en un moment tant especial
com aquest. El dinar va ser presidit
pel president del Gremi, Gregori Salvat, que va estar acompanyat dels
membres de l’executiva Jordi Cabré i
Joaquim Fabra.
En representació de l’Ajuntament
va ser l’alcalde Carles Pellicer qui va
assistir de nou al dinar del Gremi com
ve succeint any rere any sempre que

La junta del Gremi
de la Construcció va
estar acompanyada
per l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer;
el president de
la Cambra, Isaac
Sanromà i per primer
cop el nou president
de la FLC, Josep Agustí
Ros

li és possible, tal i com a Pellicer li
agrada dir. També va acudir per primer cop aquest dinar, Josep Agustí
Ros, el nou president de la Fundació
Laboral de la Construcció a Catalunya,
que tot just fa uns mesos va accedir
al càrrec. No va faltar a la cita com
sempre el president de la Cambra de
Comerç de Reus, Isaac Sanromà, igual
que també ho va fer el president del

Gremi d’Electricistes del Baix Camp,
José Maria Caballereo; el president
del Gremi de Fusters del Baix Camp,
Josep Cogul; així com el president del
Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Tarragona (COAATT), Adolf
Quetcuti i el vocal de la junta provincial
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), el president de l’associació de
promotors, Daniel Roig o l’arquitecte

municipal Gabi Bosques.
Els parlaments
A l’hora dels parlaments com sempre
va ser el president Gregori Salvat qui
va aprofitar el torn de paraules per
agrair l’esforç que han realitzat durant
tota la vida els homenatjats als quals
els va desitjar molts anys pel davant de
salut i de poder estar amb les seves fa-
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Els homenatjats Juan José Sánchez i Tomás Fernández Irigaray van
rebre diversos obsequis i agraïments de part de les institucions que
col·laboren en l’acte i els seus representants

mílies. També va voler animar als professionals explicant la importància del
Gremi de la Construcció per un sector
que sembla que comença a sortir de la
crisi, tot i les dificultats que encara té i
per això va demanar de nou un esforç
a tots plegats i especialment a l’administració a tirar endavant els projectes
pendents pel nostre territori.
Qui va voler encoratjar el sector en
el seu parlament va ser l’alcalde la ciutat, Carles Pellicer, que va voler aportar xifres per intentar animar al sector.
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Va dir que l’any 2013 hi van haver a
la ciutat 23 llicències d’obra nova i al
2016 aquesta xifra va incrementar-se
fins a les 49 llicències. També va afegir
que les llicències de rehabilitació han
passat de les 624 al 2013 a les 1024 al
2016 i que enguany, per primer cop,
s’ha donat la llicència d’obra nova d’un
nou edifici. Segons Pellicer aquestes
xifres marquen evidentment una tendència a l’alça, una tendència que es
veurà confirmada en els propers mesos, segons Pellicer, en el qual l’Ajun-

tament de Reus també col·laborarà en
aquesta recuperació amb la licitació de
diversos projectes.
També el president de la Cambra
de Comerç, Isaac Sanromà, va destacar la sinèrgia existent entre les dues
entitats, una sinèrgia que espera pugui
continuar en el futur. Per la seva part,
el nou president de la FLC, Josep Agustí Ros, va mostrar-se molt satisfet per
assistir per primer cop al dinar d’homenatge i va destacar la potència de
la ciutat de Reus per encarar el futur.

Els homenatjats també van intervenir
de forma emocionada davant dels assistents. Va destacar el discurs emocionat de tots dos i especialment les
paraules de resum de tota una vida de
Juan José Sánchez que va repassar els

seus inicis professionals quan va arribar a Reus procedent de Calatayud fa
més de mig segle.
Com sempre, el dinar del Gremi
de la Construcció va tancar-se amb el
lliurament de trofeus i regals als dos

homenatjats per part de les institucions i d’algunes empreses col·laboradores com ara Bigmat, Vermuts Miró,
l’Hotel NH Ciutat de Reus i el Celler
Capafons-Ossó.
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Una seixantena de persones es van reunir a l’Hotel NH Ciutat de Reus,
el passat dissabte 10 de juny, per a participar en el tradicional dinar
d’homenatge als jubilats del Gremi, que es fa coincidint amb la Festa Patronal
de Sant Antoni de Pàdua.
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Hard Rock construirà en solitari
el projecte turístic de Salou i Vila-seca
És l’única proposta que s’ha presentat al concurs per desenvolupar el
projecte conegut inicialment com a BCN World després que els altres
possibles promotors decidissin retirar-se

Finalment el projecte conegut inicialment com a BCN World tirarà endavant tot i els problemes dels darrers
mesos que deixaven a l’estacada
aquesta important inversió. Després
de molts dubtes i incerteses ja es coneix que l’empresa nord-americana
Hard Rock serà l’encarregada de construir el Centre Recreatiu i Turístic (CRT)
de Vila-seca i Salou . De fet, ha estat
l’única que ha entregat la documentació necessària per optar a realitzar
el complex de joc i oci, ja que Melco i
Peralada finalment no l’han presentada. La mesa de valoració del concurs
per donar autoritzacions a la llicència
de casino ha determinat que compleix
les garanties necessàries per realitzar
el complex d’oci i joc que s’ha d’ubi-
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car al costat de Port Aventura. El 10
de juliol es donaran a conèixer els detalls del projecte, així com la proposta
arquitectònica i els estudis econòmics
i financers de la proposta. El vistiplau
final a la proposta de Hard Rock es
donarà cap a finals de l’estiu, atès que
la mesa de valoració ha de resoldre
en un termini màxim de 45 dies hàbils des d’aquest divendres, quan ha

acabat el termini de presentació de
sol·licituds.
El divendres 30 de juny a les 14h
va acabar el termini perquè les empreses presentessin les seves ofertes
i demostressin que tenien garanties
per realitzar el complex d’oci i joc. Mitja hora abans, hi va haver una reunió a
la secretaria d’Hisenda amb els actors
del Govern implicats en el projecte: el

El vistiplau final a la proposta de Hard Rock es
donarà cap a finals de l’estiu, atès que la mesa de
valoració ha de resoldre en un termini màxim de 45
dies hàbils des d’aquest divendres, quan ha acabat el
termini de presentació de sol·licituds.

L’empresa nord-americana compta a l’actualitat
amb establiments a 75 països repartits per tot món,
entre ells 176 cafès, 24 hotels i 11 casinos.

director de l’Incasòl, Damià Calvet; el
secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó; el
director general de Turisme, Octavi
Bono; el director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, Agustí Serra;
el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris; i la directora de la
Coordinació Interdepartamental de la
Generalitat de Catalunya, Elsa Artadi.
Posteriorment, la mesa es va reunir a la mateixa secretaria d’Hisenda
del Govern per valorar les propostes.
Melco, Hard Rock i Peralada eren les
tres companyies que ja estaven prequalificades i que s’hi podien presentar. Veremonte, la quarta empresa que
també tenia la prequalificació va decidir abandonar el projecte fa temps.
La britànica Genting, que tot i no estar
entre les preseleccionades s’havia de
presentar amb Peralada, ja va confir-

mar que no optaria al CRT. Això va fer
caure Peralada de la cursa pel CRT.
L’empresa guanyadora del concurs realitzarà un Complex Turístic
Integrat (CTI) que podrà constar d’un
únic casino, hotels, zones d’entreteniment, teatres, zona comercial i centre
de convencions. Els detalls sobre com
serà el complex es coneixeran el proper 10 de juliol.
L’alçada màxima dels edificis serà
de 75 metres, equivalent a la del
Shambala de PortAventura World. La
llei que va aprovar el Parlament i que
està vinculada al projecte preveu que
hi pugui haver fins a sis complexos
d’aquestes mateixes característiques,
però de moment només se’n desenvoluparà un. Paral·lelament al concurs
per triar l’empresa constructora, l’Incasòl està desenvolupant l’impuls del

procés d’urbanització i desenvolupament d’infraestructures de l’àmbit que
acollirà el macrocomplex turístic.
Milers de llocs de treball
L’empresa nord-americana ha anunciat la creació de milers de nous llocs
de treball, una important inversió estrangera, i milions d’euros en nous ingressos, però sense concretar. La seva
voluntat és fer un centre únic d’oci i
entreteniment de classe mundial. Per
fer-lo, Hard Rock confia treballar amb
el Govern durant tot el procés d’execució per tirar endavant el projecte. La
nord-americana, única empresa que
ha presentat candidatura per desenvolupar el CRT, compta amb establiments a 75 països del món, entre ells
176 cafès, 24 hotels i 11 casinos.
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El Gremi de la Construcció, al servei
de les empreses i els professionals
La junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp continua treballant
per dotar del màxim de serveis a tots els integrants del col·lectiu
L’actual junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, presidida per Gregori Salvat, continua treballant de
valent per dotar aquesta associació empresarial del màxim
d’acords i col·laboracions possibles per tal d’aconseguir els
beneficis més elevats que es pugui pels seus integrants,
empreses i professionals independents.
En aquest sentit, el Gremi manté el paper de mediador
davant les institucions del territori, com ara l’Ajuntament
de Reus amb qui es reuneix de forma periòdica per tal de
conèixer de primera mà les necessitats d’aquesta important institució, igual que ho fa amb altres institucions com
la Cambra de Comerç de Reus amb qui existeix una gran
complicitat, la Generalitat o l’Incasol.
Al mateix temps, Gregori Salvat recorda el paper fonamental del Gremi a l’hora de negociar un conveni únic per
les comarques de Tarragona. “Només per aquest conveni
ja val la pena recolzar la feina del Gremi del Baix Camp.
Si no existíssim, les empreses de Tarragona s’haurien de
sumar al conveni de les comarques de Barcelona, fet que
significaria un increment proper del 25% en costos de
personal i la seguretat social per les nostres empreses”,
recorda Salvat.
Serveis diversos
Però no és només el paper de mitjancer davant les administracions i davant dels sindicats del sector, el Gremi de la
Construcció també ofereix a l’empresari importants tasques
que es pot estalviar essent membre del Gremi com ara els
peritatges, una assessoria laboral, fiscal i jurídica, també
un servei d’orientació contractual o el servei de Prevenció
Gaudí amb cobertura amb riscos laborals, la tramitació d’assegurances de responsabilitat civil (col·lectiu), la tramitació
d’assegurances individuals d’accidents (col·lectiu), “segons
conveni” i la tramitació de tiquets per a l’abocador de runes
de la Gestora de runes de la construcció i conveni de col·laboració amb l’abocador de Vinyols.
Darrerament la voluntat de la junta del Gremi és treballar colze a colze amb altres associacions professionals.
Així, s’han mantingut converses amb el Gremi d’Electricistes del Baix Camp, el Gremi de Fusters o els Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, amb qui s’intentarà
tancar algun acord.
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Jesús Vega, responsable de vehícles comercials de Tarracomòbil
i Gregori Salvat

Nou acord amb Tarracomòbil
Precisament per tal de donar nous serveis als agremiats, Gregori Salvat, president del GCBC, juntament amb
Jesús Vega, responsable comercial de l’àrea de vehicles
comercials de Tarracomòbil de la marca Volkswagen
han signat recentment un conveni de col·laboració
preferent. A partir d’ara, tots els agremiats i les seves
empreses rebran puntualment la informació amb tota
l’oferta de vehicles comercials que ofereix aquest concessionari de cotxes amb unes condicions econòmiques més interessants i també amb noves ofertes de
finançament. A aquesta promoció especial s’hi podran
adherir tots els agremiats, els treballadors de les empreses del Gremi a títol individual i també els familiars
directes. Des de Tarracomòbil es destaca la interessant
flota de vehicles comercials de la fira alemanya i espera
que aquest acord amb el Gremi pugui continuar si el
resultat és positiu per ambdues parts.
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Aprovada la nova
Llei d’Arquitectura
de Catalunya
La norma que ha tirat endavant el Parlament
estableix mesures per fomentar i impulsar la
qualitat arquitectònica i posar en valor el seu
interès públic
El Parlament ha aprovat recentment
el Projecte de Llei d’Arquitectura, que
té per objectiu establir mesures per al
forment i impuls de la qualitat artquitectònica i posar en valor el seu interès públic. El text ha rebut els vots a
favor de JxSí, PSC, PPC, CSQP i el del
diputat no adscrit Germà Gordó; l’abstenció de Cs i els vots en contra de la
CUP. La norma estableix mesures de
foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística, de la contractació,
direcció i execució de les edificacions i
de la urbanització dels espais públics.
A més busca reforçar la transparència
i la publicitat de la contractació pública
i establir mesures per potenciar-hi la
participació de petits despatxos, joves
professionals i altres col·lectius.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que
aquesta iniciativa legislativa es dirigeix

El col·legi d’arquitectes
considera que la llei
té aspectes claus com
és la preeminència
dels criteris de
valoració de la qualitat
arquitectònica per sobre
dels econòmics
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a tots els professionals que intervenen
en el procés de creació arquitectònica i no només als arquitectes. El text
declara també d’interès públic la creació arquitectònica, estableix que les
administracions han de fomentar-ne
els valors i promoure-la i crea el Premi
Catalunya d’Arquitectura i de Patrimoni Construït.
Redaccions dels arquitectes
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) celebra l’aprovació de la Llei
d’Arquitectura. El COAC recorda que
la llei fixa que el Govern i les administracions públiques determinaran les
actuacions de foment i impuls de la
qualitat arquitectònica i urbanística,
així com les mesures per propiciar un
marc d’actuació adequat en la contractació pública, referent també per a les
actuacions en l’àmbit privat. Així mateix, subratlla que la llei conté mesures
que per al col·legi són essencials com
ara l’elaboració de continguts formatius en l’ensenyament i la creació de
nous criteris i continguts tècnics per a
la gestió i contractació administratives.
També, en l’àmbit de la contractació pública, el col·legi considera que la
llei té aspectes claus com és la preeminència dels criteris de valoració de la
qualitat arquitectònica per sobre dels
econòmics i l’establiment de valors de
referència per calcular el preu de les
licitacions dels contractes públics.

MA CROECO N OM I A

Economia catalana a l’alça
El departament d’estudis de BBVA assegura que la incertesa política del
2016 va restar prop d’un punt percentual al PIB espanyol
L’economia catalana creixerà un 3,3% al 2017, segons BBVA
Research. Aquesta previsió supera en tres dècimes l’anunciada al maig i sis dècimes en relació amb la presentada
en l’última edició de la revista ‘Situació Catalunya’. Miguel
Cardoso, economista en cap per a Espanya de BBVA Research va explicar que la bona marxa de les exportacions i el
bon comportament del sector turístic expliquen aquesta
acceleració. Cardoso també s’ha referit a la incertesa política que va conviure amb l’economia espanyola en el 2016
i ha anunciat que l’impacte de la manca de govern podria
haver restat entre mig punt i un punt percentual al PIB espanyol. En relació amb l’ocupació, el BBVA preveu que entre
finals del 2016 i finals del 2018 l’economia catalana crearà
230.000 llocs de treball i la taxa d’atur es situarà en el 9,3%
al 2018. Cardoso va anunciar que l’ocupació d’abans de la
crisi no es recuperarà fins a començament del 2020.
Cardoso va recordar que l’economia catalana va tancar
el 2016 amb un creixement del PIB del 3,5% gràcies a uns
‘’vents de cua’’ molt favorables per a la recuperació com un
creixement de la demanda interna, un escenari de baixos tipus
d’interès, un preu del petroli molt favorable, una tendència a
l’alça i constant del sector turístic i bon nivell d’exportacions.

En relació amb l’ocupació, el BBVA
preveu que entre finals del 2016 i
finals del 2018 l’economia catalana
crearà 230.000 llocs de treball i la taxa
d’atur es situarà en el 9,3% al 2018

3,3%
És el creixement previst per l’economia catalana aquest
2017 segons el darrer informe del BBVA
L’economista va assenyalar que aquests ‘’vents de cua’’
en general es mantindran però d’una manera més ‘’moderada’’ cosa que farà que el creixement del PIB català tanqui
en el 3,3% a finals d’aquest any, tres dècimes per sobre de
la previsió anunciada al maig i sis dècimes en relació amb
l’última previsió anunciada a finals del 2016.
Optimisme
Aquest optimisme en relació amb l’economia catalana es
basa aquesta vegada en un sector exportador sobre el que
no ‘’s’esperava un recuperació tan forta i l’evidència mostra
una acceleració’’ i una forta vitalitat, va dir Cardoso. Aquesta
vitalitat es veu especialment en les vendes de béns industrials destinades a regions emergents.
El paper de la construcció
A més d’aquest dos factors que estan impactant d’una manera molt positiva en el PIB català hi ha també el sector
de la construcció que està deixant de ser un llast per al
creixement de l’economia catalana i que després de deixar
en rere d’una manera definitiva el període de recessió comença a ‘’contribuir’’ en el creixement del PIB.
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OPINIÓ CON V I DA D A

Semifinales: Arquitectura 8,
Construcción 0
Enric Casanovas Ripoll

Arquitecto – Arquitecto técnico (ecasanovas@coac.net)
Artículo publicado el pasado mes de abril en Diari de Tarragona

De paliza; así nos va señores. Siempre he creído que
legislar sobre las actividades artísticas es un atentado a la
libertad y al buen gusto. Y esto ya le ha pasado al paisaje:
le han puesto un marco y un passe-partout. Hoy, un pobre
pagès debe ir a ciudad, a preguntar a un “pixapins” qué
puede hacer con su finca agrícola. ¿Puedo plantar melones? ¿Puedo plantar pepinos? ¿Y si arranco los olivos?. Hay
verdadero miedo. No fuera caso que ello afectara al paisaje, y el campo, dejase de ser el museo perfecto para el
impostor de turno que ha decidido “embalsamarlo” en un
determinado momento histórico. ¿Acaso peligra el deleite
de los miles de week-huidos de la ciudad, que no pagan ni
entrada para visitarlo?.
Cada vez estamos más cerca de que hoy, un Picasso o
un Dalí, tuviera que seguir unas normas de pintura dictadas
de un BOE o un DOGC. O que un Gaudí, o un Jujol tuvieran
que “pelotear” en la academia para ser considerados buenos arquitectos. Unos “académicos” decidirían sobre ello. Si,
académicos; tan solo académicos, habitualmente enemigos
de los genios.

La recientemente aprobada Ley
de la Arquitectura es una goleada
indecente a la construcción. La
palabra arquitectura se pronuncia 64
veces y construcción solo 8. Es un
avasallamiento de los Dioses al resto
de mortales del sector
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Ya estamos cerca de un “gueto” llamado arquitectura
que históricamente, se ha olvidado que nace de la construcción. Olvidamos que la puzolana viene de Puzzoli (Napoli), y
que meterla entre cal, arena y piedras generó el hormigón
de los romanos; esa sucia masa amorfa nacida para hacer
maravillas. Si queridos lectores, aquellas maravillas que hoy,
más de 2000 años después consideramos buena arquitectura y mejor construcción. Olvidamos que dos ladrillos, uno
encima de otro, pueden ser buena arquitectura, pero solo
si son buena construcción. En caso contrario, tan solo son
dos ladrillos apilados.
Lo que no me vale es que en nombre de la arquitectura.,
le demos al ciudadano una de cal y dos de arena. En las
últimas décadas, el sector “académico” ha publicado más
“selfies arquitectónicas” que palabras se han escrito por
watsap. Selfies arquitectónicas que se funden como la mantequilla ante un “tanmefotisme” de lo que va a ser de aquel
o aquel otro edificio el día después de la foto. La construcción no ha importado nada. La construcción se solventa en
los juzgados porque a los Dioses les gusta ser Dioses. Y que
paguen los humanos en nombre de la desidia del artista.
El ciudadano de a pie no es tonto. Cada vez es más listo
y cada vez exige a la arquitectura estar bien construida. Y
a la construcción, tener más vocación arquitectónica. Por
ello yo opino que andamos mal. A mi manera de pensar,
algunos la llamaran negativismo. Pero meterle positivismo
a esto es aceptar que te den de lleno en la entrepierna y
seguir como si nada.
La recientemente aprobada Ley de la Arquitectura por
el parlamento de Catalunya es una goleada indecente a
la construcción. La palabra arquitectura se pronuncia 64
veces y construcción solo 8. Es un avasallamiento de los
Dioses al resto de mortales del sector. Es un prejuicio moral

del bien y del mal legislado, aderezado con premios y feriantes de escopeta torcida que deberán decidir en presente,
lo que es bueno, o malo. Y por Ley. Queremos una Ley que
parece nacida para aplaudir nuestras propias risas, para
reír nos de nuestros propios chistes. Artistas, espectadores
y jueces de la arquitectura simultáneamente.
Echo de menos al binomio arquitectura-construcción
como concepto inseparable. Y me sobra una Ley que pretende crear premios, o crear un “Consejo de la Calidad
Arquitectonica”. Lo considero un verdadero atentado a la
libertad de pensamiento y creatividad de nuevos arquitectos que deberán someterse a los “académicos”. Y por
Ley. Echo de menos una vista atrás y mirada crítica a todas
aquellas “obras arquitectónicas” que pocos años después
de ser acabadas y salir en revistas de prestigio sucumben
a goteras o desprendimientos, huelen a humedad o a mala
vida, a juzgados y a daños diversos que paga el consumidor.
Falta una profunda reflexión moral y de humildad para
decirle a la sociedad que la arquitectura construida es arquitectura y construcción a la vez. Una cosa no es sin la
otra. Y debe ser el tiempo, el que otorgue el valor del premio, no el premio el objeto a perseguir a tiempo.
No en vano, mientras arquitectos y arquitectos técnicos
se llevan tirando puyas desde hace décadas, más o menos
pesadas, la Administración Catalana, en alguna web socializa, normaliza y da cifras de normalidad de los honorarios de
determinados colectivos que mercadean sobre los bienes
inmuebles. Por tanto, moraliza el valor del trabajo para de-

Echo de menos al binomio
arquitectura-construcción como
concepto inseparable. Y me sobra
una Ley que pretende crear premios,
o crear un “Consejo de la Calidad
Arquitectonica”

terminadas profesiones, mientras que no habla del resto.
Curiosamente se han olvidado de explicar a la sociedad que
arquitectos y arquitectos técnicos, como agentes principales de la calidad de la arquitectura y la construcción, también tienen unos honorarios normales, y a normalizar. Solo
faltaría que la sociedad nos viera solo como “artistas” para
decirnos que nos busquemos un mecenas privado para
pagar nuestras orgías mentales, cuando nuestra labor en
la sociedad, debe ser igualmente reconocida y normalizada
por la propia Administración tanto en concepto, como en
función, como en costes.
La red, es implacable. Y la publicidad directa o indirecta de
una frase, dependiendo del dueño de la misma y de la plataforma de donde salga puede ser un dogma social y la mejor
publicidad gratuita para un colectivo. Por ello digo que alguien
le ha hecho la cama a arquitectos y arquitectos técnicos y se lo
puesto en bandeja a otros. Mientras tanto, en el Anteproyecto
de esta Ley, ni tan solo sale la palabra honorarios. Quizás tal
vez, ya hemos perdido hasta el honor y hasta la dignidad de
defender nuestro trabajo, y su valor económico.
Al mismo tiempo, la Administración cada vez pone más
cerco a arquitectos y Arquitectos Técnicos en la tarifación
libre de honorarios. O te limitan la provisión de fondos en
unas pericial judicial, o en una tasación de costas, o para
la emisión de certificados o documentos, o para trabajos
para la Administración pre-tarifados. O con licitaciones de
proyectos con bajas infranqueables para despachos de arquitectura “legales”. ¿No estamos en un libre mercado? ¡Qué
fácil es, desde la tarima del erario público joder a los demás
cuando no peligra tu nómina! Y es que señores, cuando
una profesión liberal deja de poder ejercerse libremente, se
entra en una sociedad intervencionista y casi esclavista. De
ello, podrían hablar algunos académicos premiados.
Por ello, más que una Ley de la Arquitectura, promulgaría una Ley de dignidad del Arquitecto y las profesiones
liberales, que las ejercen miles de personas. Otro día, les
hablare de honorarios, o deshonor; como gusten; que hoy,
casi es lo mismo.
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E NT REV I S TA

Josep Agustí Ros
President Fundación Laboral
de la Construcción (FLC) a Catalunya

Esperem poder incrementar
la col·laboració amb el Gremi

El passat mes de novembre va ser elegit president de la
Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya, Josep
Agustí i Ros (Banyoles, 1942) en substitució del fins ara
president Joan Santaeulària. Es tracta d’un empresari de
quarta generació de l’empresa familiar Agustí i Masoliver
SA (AMSA), de Banyoles, fundada el 1905 i dedicada a obra
pública, en la qual realitzem el càrrec de president. Va estudiar a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona, on es va graduar en Enginyeria especialitat
Estructura. Actualment i des del 2010 és el president de
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la patronal del sector de la construcció d’àmbit provincial,
Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona. Fa uns dies
va assistir en nom de la FLC al dinar d’homenatge als jubilats del Gremi de la Construcció del Baix Camp celebrat a
l’hotel NH Ciutat de Reus.
Vostè va anar al dinar de l’homenatge als jubilats del
Gremi. Com va veure l’acte?
Crec que és important que la Fundación Laboral de la
Construcció estigui present en tots els actes que celebra el

sector a tot el país. A Reus encara no hi havia estat des del
moment que vaig ser escollit president de la FLC i el dinar
d’homenatge als jubilats és un bon moment per conèixer
el sector a la ciutat i també poder dialogar tranquil·lament
amb el president del Gremi i amb les autoritats.
Com són les relacions amb el Gremi?
Són molt bones i fluides. Ja fa temps que col·laborem directament amb en millorar l’oferta formativa per les empreses
i els professionals i esperem poder incrementar aquesta
col·laboració en els propers mesos amb nous projectes que
seran positius per a tothom.
Parli’ns dels inicis de la FLC i dels seus objectius.
La Fundación Laboral de la Construcción va començar la
seva activitat fa gairebé 25 anys. Es tracta d’una entitat paritària creada a instàncies del propi sector, l’any 1992, mitjançant el Conveni General del Sector de la Construcció, i
fruit d’un exemple social dialogant entre la patronal i els
sindicats del sector: la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), CCOO de Construcció i Serveis, i la Federació
d’Indústria, Construcció i Agro de la UGT (UGT-FICA), amb
l’objectiu de proporcionar a empreses i treballadors els recursos que facin possible un sector més professional, segur,
capacitat i amb futur.

Quines són les dades actuals de la FLC en quant a
oferta formativa?
La Fundación Laboral de la Construcción forma cada any
a més de 60.000 treballadors de la construcció, superant
la mitjana de gairebé totes les institucions universitàries i
educatives de l’Estat. Ofereix més de 400 especialitats formatives, relacionades amb els oficis, la prevenció de riscos
laborals i la gestió, i més de 140 publicacions pròpies actualitzades i especialitzades en diferents matèries del sector.
Per a tot això, compta amb la col·laboració de més de 1.500
professors especialitzats en les diferents matèries.
També disposa de serveis gratuïts en matèria de prevenció de riscos laborals, per als treballadors i empreses del
sector, com el servei d’assessorament gratuït Línia Prevenció o Gesinprec, una eina gratuïta per a la gestió integrada
de la prevenció en la construcció.
Com ha evolucionat la Borsa d’ocupació que ofereix
la FLC?
La Fundación Laboral també ofereix als treballadors i empreses de la construcció la borsa d’ocupació en línia referent del sector, Construyendoempleo.com, que ja compta
amb més de 65.000 usuaris registrats i més d’1.000 empreses inscrites, unes xifres que cal considerar molt importants
i que van creixent de forma continuada.

Tel.: 977 360 480 Fax: 977 79 23 61
pique@e-pique.com
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NOVE S T ECNOLOG I E S

Les tecnologies més innovadores
es van presentar a Construmat
Projeccions virtuals, drones impressores 3-D i màxima eficiència
energètica o nous materials fets amb fulles d’escarxofa o amb closca de
musclos van marcar el Building Construmat
El passat saló Barcelona Building Construmat que va tancar
a finals de maig ha fet una clara aposta per la innovació
més disruptiva, la que trenca els motllos més tradicionals
d’un sector dels que tots reconeixen que li costa assumir
la industrialització. En el saló, el punt ‘’estrella’’ és el ‘Future
Arena’’, l’espai central de la fira que presentava les primeres novetats en noves tecnologies. En aquesta superfície
dovimaven les projeccions virtuals d’obres encara per fer
on es pot passejar com si l’edifici ja estigués construït, la
impressora 3-D que és capaç de construir una casa en 24
hores, els drons que escanegen les construccions i la casa
que estalvia fins al 90% de l’energia habitual que consumeix
un edifici. Entre els nous materials destaquen els que s’elaboren a partir de residus vegetals d’escarxofa o la ceràmica

feta amb closca de musclos. Son projectes que s’avancen al
futur, però que ja els tenim entre nosaltres.
Nous materials
Entre aquests nous materials que neixen d’idees i el treball
dels alumnes d’Elisava, Peña destaca un material fet a partir de residus vegetals de l’escarxofa i ceràmiques fetes a
partir de la closca dels musclos, que són material ceràmic
natural. El director general de l’escola de disseny Elisava
explica que el repte del futur no és tant la compactació de
nous materials a partir de residus sinó com es fa perquè
aquests residus quedin compactats a través d’un ‘’aglutinador’’ que els faci resistents i capaços de suportar un pes
estructural. D’aquests aglutinadors ja existeixen però el que
cal es trobar aglutinadors que no siguin contaminants. En
el cas del prototip de ceràmica feta a partir de closca de
musclo, l’aglutinador ‘’no és massa contaminant’’ i en el cas
de la peça feta a partir de peles d’escarxofa l’aglutinador
que s’utilitza no és gens contaminant.
Com imprimir una casa en 24 hores
Aldo Sollazo, director de l’empresa Noumena, va presentar
una tecnologia que comparteix amb l’Institut Avançat d’Arquitectura de Catalunya. Es tracta d’un conjunt de robots
que actuen de manera coordinada per imprimir parets i peces per aixecar una casa. Es tracta d’una tecnologia que ha
permès aixecar una casa en 24 hores amb una impressora
3-D. En el BBC, aquesta impressora va imprimir una paret
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de dos metres d’alçada per sis metres de llarg feta amb
argila que no té cap tipus d’additiu ni productes químics
contaminants.
L’estadi Johan Cruyff
Isabel Navazo, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va presentar un dels projectes més innovadors
i visuals del saló. En aquest cas es tracta d’una projecció virtual de l’estadi Johan Cruyff que encara s’ha de construir. La
tecnologia de la UPC permet al visitant que a través d’unes
ulleres virtuals s’accedeixi a l’estadi de futbol, es pugui passejar per diferents indrets de la instal·lació i visualitzar l’obra
acabada quan encara és un projecte sobre paper.
Start ups de 4YFN
En l’espai de les start ups que ha planificat 4YFN, la plataforma de start ups del MWC, hi ha l’empresa Cocoplan, una
empresa que permet que els projectes de construcció poden veure reduir el seu temps d’execució a més de la meitat
i per tant a una reducció de costos substancial. El programa
de Cocoplan suposa la reunió constant de tots els agents implicats en una promoció de construcció i una informació on
line de totes les aportacions de cada uns dels agents cosa
que fa que cada un dels que participa en el projecte estigui
abastament informat dels avenços del projecte constructiu.

‘You can deco’ és una altra de les start ups que va seleccionar 4YFN. L’aportació d’aquesta empresa és una plataforma que permet a la persona que vulgui fer una determinada
construcció, ja sigui una obra de rehabilitació o una nova
edificació, pugui seleccionar els productes de diferents fabricants i els preus. La plataforma de ‘You can deco’ permet seleccionar un terra de ceràmica, un terra amb parquet, i elegir
diferents qualitats, colors i preus. La llibertat de combinació
de materials és molt àmplia i per tant la personalització del
projecte és gairebé completa. La llibertat d’elecció no només
és de materials sinó de professionals que hi ha al mercat per
poder fer l’obra i els seus costos.
Casa sostenible
Luis Antonio Martínez, de l’empresa Passivhaus Consultors,
va presentar en el BBC una casa sostenible que permet
l’autoconsum energètic. Es tracta d’una edificació que consumeix entre un 80% i un 90% menys de l’energia habitual
en una llar i per tant, aquest 10% d’energia que fa falta per
l’autoconsum de la casa es pot cobrir amb energies renovables, ja sigui plaques solars o instal·lacions eòliques. Aquest
model de casa eficient ja és una realitat en el mercat i no
només per cases unifamiliars sinó que e aquests moments
s’està construint una promoció de 400 habitatges al País
Basc, segons Martínez.
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NORMAT IVA LA B OR A L

Els permisos retribuïts
a la construcció
Una de les àrees menys conegudes en l’àmbit de les relacions laborals entre
empresa i treballador i que més confusió sol causar en el dia a dia és la dels
permisos retribuïts
Per mirar de donar una resposta a
aquesta qüestió dels permisos retribuïts, en aquest article recollim de forma
esquemàtica els punts més importants
a tenir en compte i abordem altres
qüestions d’interès per evitar dubtes
i incerteses que de vegades sorgeixen
en aquests temes.
Què és un permís retribuït? Necessita algun treballador absentar
del seu lloc de treball durant unes
hores? Fins quin punt ha de l’empresa acceptar o rebutjar-ho?
Quan un treballador sol·licita a l’empresa absentar-se del seu lloc de
treball per un període curt de temps,
l’empresari ha de conèixer en quins casos aquest té dret a sol·licitar un permís retribuït. El permís per matrimoni,
per trasllat de domicili, per naixement
de fill o per mort d’un familiar fins a
segon grau, són de sobres coneguts.
No obstant això, hi ha altres situacions en què el treballador pot obtenir
el dret a un permís retribuït. Aquestes

circumstàncies es recullen en l’Estatut
dels Treballadors (Art. 37.3), podent
ser millorades, o ampliats els supòsits
en els convenis col·lectius.
Què passa en els altres casos?
En alguns convenis col·lectius s’estableixen unes hores o fins i tot dies per
als denominats “assumptes propis”, en
aquest cas el treballador s’acolliria a
aquesta llicència per el permís sol·licitat que no s’enquadra en cap altre permís retribuït. Quan el permís sol·licitat
no es troba regulat ni per l’Estatut dels
Treballadors ni per Conveni Col·lectiu,
parlem d’absències. En línies generals
hi ha dos tipus d’absències: les justificades o injustificades. Les absències
justificades són aquelles en què el treballador sol·licita permís al empresari
per absentar del seu lloc de treball (bé
perquè es tracti d’un imprevist o per
qualsevol altre cas no enquadrat com
a permís retribuït) i presenta un justificant. En aquest cas, en no estar obligat a la retribució, l’empresari pot descomptar les hores o dies d’absència
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al treballador o acordar amb aquest,
la recuperació del temps dedicat a la
referida absència. D’altra banda, en el
cas que el treballador no vagi al seu
lloc de treball sense previ avís ni justificació posterior, ens trobem davant
d’una absència injustificada. Davant
aquesta situació l’empresari pot arribar a sancionar al treballador amb una
falta lleu, greu o molt greu, segons la
graduació de les faltes que tingui establert el Conveni Col·lectiu d’aplicació,
en funció del temps, o el nombre de
vegades, en un determinat període de
temps, en què el treballador incorri en
l’absència injustificada.
En qualsevol cas, per part del treballador és recomanable informar
sempre al ocupador amb suficient
antelació, i quan tingui coneixement
de la possible absència. I, per part de
l’ocupador, es recomana comunicar a
l’empleat la 2 compensació que se li
exigirà, és a dir, si serà retribuït, si se li
descomptarà l’import corresponent a
les hores a la nòmina, o bé, si s’acorda
la recuperació de les hores.

T ERRITOR I

Reus projectarà l’entorn de l’aeroport
com a parc aeronàutic
L’Ajuntament vol treure rèdit a l’històric Aeroclub i atraure més
empreses d’aquest sector emergent de l’economia

L’Ajuntament de Reus comença a treballar en el projecte de
Parc Aeronàutic Reus amb la voluntat de donar un impuls
a un sector econòmic emergent de la ciutat. A les instal·lacions de l’Aeroclub hi ha actualment un centre de formació
(CESDA) i 5 empreses instal·lades, el que comporta que 159
persones hi treballin cada dia. Aquestes dades es complementen amb l’existència d’unes infraestructures úniques al
territori i unes bones connexions aeroportuàries.
Amb aquest punt de partida, des de l’Ajuntament de
Reus es busquen noves oportunitats de creixement que
tinguin la voluntat de fomentar la col·laboració pública –
privada amb les empreses i institucions del territori.
Actualment, l’activitat econòmica de la ciutat es vertebra a partir de sectors consolidats com el del comerç i el
turisme i també del sector serveis/indústria. En els darrers
anys s’han anat sumant d’altres com ara l’agroalimentari,
el sanitari i el de les TIC. L’alcalde Reus, Carles Pellicer, ha

És un projecte amb vocació de
transversalitat que pretén comptar
amb centres de formació, Universitat,
teixit empresarial i inversors, i que
busca la col·laboració de tots els
agents econòmics per fer-lo créixer.

159

Treballadors
Treballen diàriament a l’actual Aeroclub i al centre de
formació CESDA

manifestat que «actualment mirem cap al sector aeronàutic com a oportunitat de potenciar l’activitat econòmica i
de cercar noves vies de creixement que potenciïn aquest
sector empresarial, alhora que generem més ocupació a
la ciutat».
El Parc Aeronàutic Reus neix amb l’impuls de la regidoria
de Promoció Econòmica, que té l’encàrrec, entre d’altres,
de preparar estratègies de desenvolupament per a noves
activitats i sectors estratègics de la ciutat. El Parc Aeronàutic Reus és un projecte amb vocació de transversalitat que
pretén comptar amb centres de formació, Universitat, teixit
empresarial i inversors, entre d’altres, i que busca la col·laboració de tots els agents econòmics que puguin aportar
valor al projecte per fer-lo créixer.
Entre els objectius del projecte hi ha, segons el regidor
de Promoció Econòmica, Marc Arza, «atraure inversions i
projectes d’empresa relacionats amb el Parc Aeronàutic i
buscar sinergies amb empreses d’altres sectors.
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OPINI Ó

Tot allò que es va perdre
a la dècada dels 70
Antoni Zaragoza Mercadé

La dècada del setanta del segle passat va ser fatídica a
Reus respecte als edificis emblemàtics. Algunes construccions van convertir-se en un Belchite virtual per culpa de
la bombolla immobiliària, pels preus dels terrenys, o per la
desmesurada superació per millorar la ciutat i vés a saber
per què més.
Però segueix ben viva la pregunta: Per què es van perdre aquests edificis tan destacats? És aquí quan apareixen
aquest “banderins d’enganxe” en defensa de tot allò que era
nostre i ens vam deixar perdre.
Caldria pensar que és l’evolució de la vida i que, en alguns casos, era quasi obligatori l’enderroc per molts motius.
Tal vegada molts s’havien fet vells i eren irrecuperables, els
avanços de les noves tècniques i sistemes, etc., però del
que no queda cap dubte, és que la “pela i sempre serà la
pela”. Tal vegada els historiadors, algun dia, donaran fe de
tot allò en què podia va consistir l’error. En el comerç local
per culpa dels llogaters, passen coses semblants, sense
trobar remei.
L’últim viatge de l’Estació Vella (Reus Avenida), es va clausurar l’any 1967, però es va allargar la seva desaparició.
L’estació dels Directes (Passeig Mata) també el 1967, va
desaparèixer, així com l’any 1968 hi va haver la destrucció
del llac Mas Quer Boule i la construcció dels edificis de La
Caixa. El Campanaret es va transformar el 1972 i l’Hotel de
Londres fou enderrocat el 1973. El torn a la casa Quer (ara
Galerias Quer) li va arribar l’any 1974 i un any més tard el
carrilet Reus Salou, el mateix any que l’aparcament de la
plaça Prim 1975: tot una sèrie de coincidències que, invitant
a reflexionar, s’han d’assumir perquè desastres urbanístics
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sempre se n’han anat duent a terme. La casa on va néixer
el General Prim (plaça Mercadal) ha patit un calvari molt
important. Va passar de casalot (dit amb tots els respectes)
a convertir-se (en aparença) en una “estufa-catalítica Super
Ser, per no comentar la transformació de quan era del Banc
de Santander.
La plaça de Prim, a l’edifici on hi havia l’Hotel de Londres,
ha quedat un altre que no vull qualificar perquè en pocs
anys, ja ha vist com s’ha hagut de reparar la façana per
humitats. Una plaça que és la joia de la Corona de Reus,
ara, sembla el carrer “de la mitja galta”, convertint-se en un
catàleg d’edificacions de tot tipus. Només la façana del Teatre Fortuny (El Círcol) és la que es conserva amb la dignitat
artística que li donen els porxos, una vegada va desapareix
allò que fou el “Convent de Monges”. La part de línia de
façanes que estan de la “Farmàcia Miranda” fins al carrer.
Antigament tenia els immobles, determinada alçada, però
amb el pas del temps a cada un dels edificis si va adossar
un pis de més, tret del que encara, una empresa reusenca
hi té col·locat un rellotge patrocinat per Borges amb el qual
podem gaudir de la data, temperatura i humitat abans que
el deixés la Coca Cola. En aquest rellotge el “treballadors”
del banc de sinofós rebem la informació meteorològica.
Resumint: la dècada dels 70 va ser fatídica. Fins i tot
va caure el pinacle del Campanar, sense que hi prengués
mal ningú. També es va inaugurar el 1976, el Cine Palace,
ja desaparegut. I si encara no n’hi hagués prou, va coincidir
el 1976 amb la col·locació de la primera pedra de la Font
de Gaudi al Mas Carandell pel Ministre de Cultura de l’Estat
espanyol, Carlos Robles Piquer, amb trist final.

OBIT U A R I

Mor Casimiro Molins Ribot,
president de Ciments Molins
Va ser membre del consell d’administració del grup durant 71 anys
El passat 25 de maig va morir als 97 anys a Barcelona, el
eresident de Ciments Molins, Casimiro Molins Ribot. A través d’un comunicat, la família, el consell d’administració i
els treballadors han lamentat profundament la pèrdua i
han destacat que durant el seu mandat es va consolidar el
creixement i la internacionalització del grup. Molins va ser
membre del consell d’administració de Ciments Molins durant 71 anys i va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat
en aquest grup. El 1945 va ser nomenat conseller i secretari
del Consell d’Administració, el 1972 va assumir el càrrec de
Conseller Delegat i, des del 1986, ostentava la presidència
de la companyia. Molins era pare de sis fills i tenia 24 néts.
El 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi.
Durant el seu mandat com a primer executiu de la cimentera cotitzada catalana controlada per la seva família,
Casimiro Molins va emprendre el procés d’internacionalització, que ha sigut clau per superar els últims anys, quan el
consum de ciment a Espanya ha caigut bruscament per la
crisi del sector de la construcció i la immobiliària.

Casimiro Molins va emprendre el
procés d’internacionalització, que ha
sigut clau per superar els últims anys,
quan el consum de ciment a Espanya
va caure en picat

A més de president de Ciments Molins, Casimiro Molins
va ocupar càrrecs en altres empreses, i va ser conseller de
Banco Popular i del desaparegut Banco Atlántico i president
honorari de la Unió Europea d’Inversions. També era pare
de 6 fills i tenia 24 nets. Casimiro Molins Ribot, llicenciat
en Dret per la Universitat de Barcelona, era pare de Joaquim Molins, exdiputat de CDC al Congrés, exconseller de
la Generalitat i antic cap del grup municipal de l’Ajuntament
de Barcelona i expresident del Patronat del Liceu Joaquim
Molins, i de l’advocat Pau Molins, qui junt amb Miquel Roca
i Junyent va portar la defensa de Cristina de Borbó en el
judici pel Cas Noós.
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T RA DICI ON S

La tradicional Diada
de Sant Antoni de Pàdua
El nou prior, mossèn Joan Antoni Cedó, va ser l’encarregat d’oficiar per
primer cop la missa de la Festa Patronal, el passat dia 13 de juny
Després de la missa de difunts a la Parròquia de la Sang el
passat divendres 9 de juny i posteriorment all dinar d’homenatge als jubilats, que va tenir lloc el dissabte 10 de juny, va
continuar el programa festiu dels ‘paletes’, el dimarts tretze
de juny. Deixant de banda les supersticions, aquest és el dia
de la Festa Patronal de Sant Antoni de Pàdua. Als carrers no
es va notar la festa com a tal, ja que és un dia de forta calor
com la que ha fet aquesta primera quinzena de juny, una
calor que ens anuncia que l’estiu està a punt de quedar-se,
fins i tot se sent soroll d’alguna màquina treballant que no
segueix la tradició de la Festa, però nosaltres a la nostra. A
les nou del matí preparem l’altar, baixem Sant Antoni del
seu lloc, el portem a l’altar major i es prepara l’arc de clavells que l’envolta i, després, com ja és tradició el company
Antoni Sentís ens convida a fer un mos. Després, qualsevol
detall de darrera hora que pugui faltar. Ens retrobem a les
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dotze a la Prioral. A poc a poc l’església es va omplint de tots
aquells que durant l’any esperen la missa de Sant Antoni,
una data que molta gent té marcada al calendari.
El nou prior, mossèn Joan Antoni Cedó, ens celebra la
missa en honor a Sant Antoni. Després de parlar de les
característiques del nostre ofici i la relació de l’ofici de paleta amb Sant Antoni de Pàdua beneeix els clavells i les
estampes que la junta de la Germandat i el Gremi de la
Construcció repartim en finalitzar la missa, tot acompanyat
per l’organista Josep Maria Masbonet. En definitiva es tracta
de tradició i devoció que van concloure les celebracions
que la germandat conjuntament amb el Gremi van fer a
l’entorn de la nostra Festa Patronal com fem cada any des
de fa dècades.
Visca Sant Antoni, visca el Gremi i visca la Germandat.

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

Signatura
Oficina

Dig. Control

Compte corrent
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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 ITATGES

AS SE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSORI A L A BOR A L

ASSE 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

