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Hard Rock fa efectiva la fiança de 10 milions
d’euros per al macro complex a Vila-seca i Salou
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Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
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Tel. 977 32 30 13
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> Descomptes a les 25 estacions de servei
de Vilalta a Catalunya
> Targeta de pagament a crèdit
> Distribució de gasoil a les empreses

> Afiançament de Quantitats Anticipades
> Avals davant l’administració
> Responsabilitat Civil General
> Assegurança d’Accidents de Conveni

> Seguretat en el Treball
> Higiene Industrial
> Plans de seguretat i salut
> Coordinació de seguretat en obres

> Condicions especials en l’adquisició de vehicles
comercials de Volkswagen en els concessionaris de
Reus i Tarragona
> Informació novetats dels vehicles comercials

> Abonament del 10% de la teva quota d’associat
> Solucions a mida per a la teva empresa
> Atenció personalitzada

Editorial

Un exemple a seguir
De nou de les terres del nord del país ens arriben bones notícies de com s’han de fer les coses
per assolir uns bons resultats entre tots. A les comarques del sud de Catalunya hem vist moltes vegades com les baralles de campanar, la desunió del territori o l’individualisme d’alguns
líders han provocat endarreriments eterns. En canvi, a Girona sembla que la seva forma de
treballar sigui ben diferent. En aquestes mateixes pàgines expliquem el front comú del sector
de la construcció, la universitat i els ajuntaments de Girona, Figueres i Olot per impulsar la
rehabilitació i la renovació urbana arreu del territori.
Tots ells han constituït un observatori específic, que neix sota la premissa de repensar,
actualitzar i millorar els edificis i ciutats. El president del Col·legi d’Arquitectes, Narcís Reverendo, subratlla que l’apriorisme que els guia és que en els propers trenta anys “les ciutats no
s’hauran d’ampliar, sinó renovar”. Per això, concreta, l’observatori s’obre tant a l’administració
pública com a la iniciativa privada “per impulsar la rehabilitació a totes les escales” (i defugir
la idea que només els barris més antics dels pobles i ciutats necessiten renovar-se). “Avui dia
hi ha molt poca obra nova, però encara es rehabilita menys; per això volem incidir-hi”, diu el
president dels arquitectes gironins.
Estem convençuts que no serà gens fàcil assolir-ho, però sabem que amb la unió de tots
plegats serà una mica més fàcil. Cal que ho tinguem ben clar.
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Una parella de Girona s’endú
el 46è Concurs Intercomarcal
de Paletes de Reus
Ramon Oliveres i Alex Safta guanyen la competició
organitzada pel Gremi de la Construcció del Baix
Camp que es va celebrar al Parc de Sant Jordi hi han
participat vuit parelles de tot Catalunya
© de les fotografies/imatges: Isaac Albesa

La parella de paleta i manobra formada
per Ramon Oliveres Alex Safta, de la localitat gironina de Vilobí d’Onyar, es va endur
el passat dissabte 9 de juny la victòria a
l’edició 46 del Concurs Intercomarcal de
Paletes de Reus que organitza el Gremi
de la Construcció del Baix Camp en motiu de les festes patronals de Sant Antoni
de Pàdua i que ha estat possible gràcies
al patrocini de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) i l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), a més d’empreses i
entitats.
A la competició, l’única que es manté a les comarques de Tarragona, hi van
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participar vuit parelles de tot Catalunya,
dues de les quals de les comarques de
Tarragona.

Oliveres i Safta, segons el jurat format
per la junta del Gremi, el president del Col·
legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics

Els participants havien de fer una peça secreta que
era un segment 1/4 part d’una base de recolzament
d’una tina d’inicis segle xx que estava formada per
pilons de totxo i volta recolzada sobre arcs centrals.
Es una herència d’una solució constructiva de l’època
modernista, molt emprada en bodegues

de Tarragona, Alfons Quetcuti; l’arquitecte Anton Pàmies, l’arquitecte municipal de
Reus Gabi Bosques i també un representant de la FLC, va valorar el plantejament
de l’obra, l’execució i la neteja, per davant
del segon classificat, la parella de Llinars
del Vallès integrada per Miquel Puchol i Albert Pajarol. El premi Arquitecte Caselles a
la primera parella local se’l va endur endut
Richarc Calderón i Fidel Villar. La dotació
econòmica dels premis era de 800, 400 i
200 euros.
Segons, Aleix Plana, el director del
concurs, l’obra en qüestió que es mantenia en secret fins poc abans de l’inici del
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Els professionals disposaven
de tot el material necessari per
realitzar el projecte i un temps
de quatre hores. Finalment van
ser tres les parelles que han
aconseguit finalitzar l’obra i la
resta no han pogut finalitzar-la
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concurs “era un segment 1/4 part d’una
base de recolzament d’una tina d’inicis segle xx que estava formada per pilons de
totxo i volta recolzada sobre arcs centrals.
És una herència d’una solució constructiva de l’època modernista, molt emprada
en bodegues”. De fet, el Gremi de la Construcció del Baix Camp s’ha volgut sumar
a l’any Pere Caselles realitzant aquesta
peça de marcat caràcter modernista.
Els professionals disposaven de tot el
material necessari per realitzar el projecte

i un temps de quatre hores. Finalment van
ser tres les parelles que han aconseguit
finalitzar l’obra i la resta no han pogut finalitzar-la.
La parella guanyadora va assegurar
al finalitzar la seva peça que s’ho havia
passat d’allò més bé treballant aquesta
estructura. Es tracta d’una parella liderada per un professional de les comarques
de Girona de 74 anys, però que encara es
manté en actiu. Al concurs de Reus ja hi
havia participat en d’altres ocasions, sem-

pre aconseguint bones classificacions, tot
i que fins ara no s’havia pogut endur la
victòria. El jurat també va voler destacar
la feina realitzada per Francesc Sanmartí,
un nen de 12 anys que va acompanyar el
seu pare i que ha estat el participant més
jove del concurs, tot i que finalment no
va poder acabar la peça. Precisament el
president del jurat, Aleix Plana, va destacar la feina d’aquest nen com a exemple
a seguir si es volen continuar vius els concursos de paletes al nostre país.
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El Gremi homenatja Pere
Vinaixa en el tradicional sopar
de la Festa Patronal
També es va fer l’homenatge als jubilats, en
aquesta ocasió al professional Gabriel Ortiz Nisa,
que fa pocs mesos ha deixat de treballar

El Gremi de la Construcció del Baix Camp va celebrar el dissabte
9 de juny a l’Hotel NH Ciutat de Reus el tradicional sopar de la
Festa Patronal de Sant Antoni de Pàdua. En aquesta ocasió va
servir per homenatjar al jubilat Gabriel Ortiz Nisa i també a Pere
Vinaixa, un empresari que va arribar a ser president del Gremi
de la Construcció del Baix Camp i també ostenta la presidència
d’honor del Gremi. En aquesta edició, la junta directiva del Gremi
va decidir atorgar-li el nou Reconeixement Gremi que es lliurarà
cada any a alguna persona, sigui del Gremi o no, que hagi tingut
una trajectòria destacada en el sector.
Per donar el premi, Gregori Salvat va voler que fos el fill de
Pere Vinaixa, qui li fes el lliurament de la distinció, un fet que va
emocionar a tots i també a la família Vinaixa present al sopar.
Abans, Miquel Vilella va llegir un text en el qual glosava la figura
de Vinaixa i que, entre d’altres fragments afirmava: “Durant la
presidència de Pere Vinaixa va procurar que l’aspecte econòmic.
entre altres coses, fos l’adequat. Així, establí el sistema d’equiparació automàtica de les quotes, d’acord amb l’IPC. Això va donar
els seus fruits i va possibilitar tenir un local de propietat. Pere
Vinaixa va revitalitzar molt el Gremi. Sobretot davant de la Federació de la Construcció Provincial. I és perquè ho va tenir molt
clar des del principi. El Gremi de la Construcció del Baix Camp, de
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cap manera tenia res a veure amb un gremi comarcal. Era més
molt més, com també passa avui.
Aquest fet, portar moltes controvèrsies amb la Federació.
Però la seva insistència, el tenir la raó i també saber actuar en el
moment oportú, va donar els seus fruïts en forma de més representació i llibertat per actuar si calia unilateralment i amb seguint
el nostre criteri. Així el nostre Gremi va formar part directament
de la Cambra Oficial d’Obres Públiques de Catalunya amb seu
a Barcelona. Una entitat molt important que la Generalitat la té
en compte per tot allò que fa referència amb el nostre sector.
Durant el mandat de Pere Vinaixa, van ser anys de molta activitat constructiva i en especial en la promoció. Va tenir especial
cura amb els Promotors. Facilitant-los assessorament jurídic de
primer ordre. Es van multiplicar les visites als ajuntaments de
la nostre demarcació i en especial al de Reus. És va fer sentir la
nostre veu. També és va instituir en el seu mandat, tot i que ja
es va començar a gestar en l’època de Robert Ortiga, el Butlletí
del Gremi de la Construcció del Baix Camp. Un mitjà que va durar
uns 13 anys i va donar pas a l’actual revista La Façana”.
Vilella va acabar la seva intervenció dient: “Pere, gràcies per
tot. També per la teva assistència, atenció i guiatge a les juntes
posteriors. Tot el que has fet era impossible de fer-ho sense el

sentiment d’amor al Gremi, que és el més fort que hi ha. Moltes
gràcies”
Homenatge al jubilat
Gabriel Nisa, que tot just fa uns mesos va retirar-se, va assegurar
després de l’homenatge del Gremi que estava molt satisfet per
tota la seva trajectòria en el sector i que ara volia descansar una
mica perquè l’esforç de tota la vida ha estat molt gran.
El sopar del Gremi de la Construcció del Baix Camp va estar
presidint pel president del Gremi Gregori Salvat, que va estar
acompanyat a la taula presidencial per Marc Arza, regidor d’Ur-

banisme de l’Ajuntament de Reus; Josep Maria Tost, alcalde de
Riudecanyes i director general de l’Agència de Residus de Catalunya; Carles Tubella, en representació de la Cambra de Comerç
de Reus; el president del Col·legi d’Aparelladors, Alfons Quetcuti i també representants del Col·legi d’Arquitectes, Joan Maria
Zaguirre o el president del Gremi de Fusters del Baix Camp,
Josep Cogul. L’acte també va comptar amb la participació de
l’arquitecte i comissari de l’Any Caselles, Anton Pàmies, que
va fer una intervenció on va explicar bàsicament la trajectòria
d’aquest arquitecte que va fer molts edificis al Reus de començament del segle XX.

Els homenatjats i les seves esposes,
en el transcurs del sopar del Gremi
de la Construcció del Baix Camp

Miquel Vilella va acabar la seva
intervenció dient: “Pere, gràcies per
tot. També per la teva assistència,
atenció i guiatge a les juntes
posteriors. Tot el que has fet era
impossible de fer-ho sense el
sentiment d’amor al Gremi, que és el
més fort que hi ha. Moltes gràcies”
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Les imatges del sopar de la Festa Patronal
Bon ambient en la tradicional trobada del Gremi de la Construcció del Baix Camp
que va tenir lloc a l’Hotel NH Ciutat de Reus
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Concurs Intercomarcal
de Paletes

Gràcies per col·laborar
Entre tots ho hem fet possible

> DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
> A JUNTAMENT DE REUS
> CAMBRA DE COMERÇ
> VILALTA COORPORACIÓ, S. A.
> AISLADUR
> CARPINTERIA METÀLICA K. P.
> ALUMINIS TARRAGONA
> CERCA 2
> ASCENSORS AYSSA
> CORIC
> CABRÉ GROUP
> ELLING
> CENTELLES, S. L.
> EXPOMAT
> CHUBB
> GERMANS LLADÓ ALUMINIS
> HORMIGONES ARGA
> CLIMA AMBIENT
> PEDRASTORE
> COL·LEGI APARELLADORS I ARQUITECTES
TÈCNICS DE TARRAGONA
> COMERCIAL STC BAIX CAMP

> PLA I FILLS PEDRA ARTIFICIAL
> CONSTRUCCIONES METALICAS NEMAR
> CONSTRUCCIONS PLANA HORTONEDA
> CONSTRUCCIONS VINAIXA
> DIAR
> FERROS POCH
> BAYCAR JOVACAR
> GERO 10 MATERIALS
> GRINYÓ ECOLÒGIC
> BIG MAT FONT GALLART
> MATERIALS GIBERT
> CERAMICA BELIANES
> PREVINTEGRAL
> DISTRIBUCIONS PLB
> SERVIECO CONSTRUCCIONS
> PREFABRICATS PUJOL
> UN CORREDURIA
> ROBERSA
> R C M
> SUMINISTRES AGRÍCOLES JARDICAMP
> VILA, S. L.
> TRACTOMECANIC

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

A CT UA LIT A T S E CTOR

L’exemple de Girona per fomentar la rehabilitació
i renovació urbana del territori
Arquitectes, promotors, aparelladors, la Universitat i els ajuntaments de Girona,
Figueres i Olot s’uneixen

Acte de presentació del nou observatori de la construcció de Girona

De nou les comarques del nord demostren la importància de
la unió per aconseguir una millora comuna. Ara, s’ha conegut
el front comú del sector de la construcció, la universitat i els
ajuntaments de Girona, Figueres i Olot per impulsar la rehabilitació i la renovació urbana arreu del territori. Acaben de constituir
un observatori específic, que neix sota la premissa de repensar,
actualitzar i millorar els edificis i ciutats. El president del Col·legi
d’Arquitectes, Narcís Reverendo, subratlla que l’apriorisme que

El president del Col·legi d’Arquitectes
de Girona, Narcís Reverendo, subratlla
que l’apriorisme que els guia és que en
els propers trenta anys “les ciutats no
s’hauran d’ampliar, sinó renovar

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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els guia és que en els propers trenta anys
“les ciutats no s’hauran d’ampliar, sinó
renovar”. Per això, concreta, l’observatori
s’obre tant a l’administració pública com
a la iniciativa privada “per impulsar la rehabilitació a totes les escales” (i defugir la
idea que només els barris més antics dels
pobles i ciutats necessiten renovar-se).
“Avui dia hi ha molt poca obra nova, però
encara es rehabilita menys; per això volem
incidir-hi”, diu el president dels arquitectes
gironins. Entre els esculls que hauran de
superar hi ha, per exemple, el de l’actual
normativa, pensada més per als edificis
que es construeixen des de zero que no
pas per a aquells que necessiten millores.
El nou observatori, que s’ha gestat
durant dos anys portes endins, és una iniciativa que impulsa la
Taula de la Construcció de Girona (formada pels arquitectes, els
aparelladors i els promotors). L’integren també la UdG –que hi
aporta la part acadèmica- i els ajuntaments de Girona, Figueres
i Olot (perquè des d’un inici, l’objectiu és obrir-se al sector públic).
El president del Col·legi d’Arquitectes de Girona ha explicat que
el nou observatori parteix de tres premisses. La primera, el paper
que la construcció i l’edificació han de tenir en la lluita contra el
canvi climàtic, amb habitatges més sostenibles. La segona, que
al sector encara li queda “camp per córrer” per recuperar-se de la
sotragada de la crisi econòmica. I la tercera, la certesa que en els
trenta anys vinents les ciutats “no s’hauran d’ampliar sinó renovar”.
“L’observatori no es fixa només en aquestes zones; els dèficits
urbans, amb la normativa d’ara i les exigències internacionals de
baix consum energètic i sostenible, evidentment també afecten
els barris de fa vint o trenta anys”, concreta Reverendo. Per això,
subratlla que l’objectiu final que els guia és “millorar les condicions
de vida de les persones”.
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OCUPACI Ó

Catalunya lidera el descens
de l’atur a l’Estat espanyol
El nombre de desocupats al Principat se situa
al maig en xifres no vistes des de l’octubre del 2008,
deu anys enrere

13.378

45.482

Nombre d’aturats menys que a
l’abril a Catalunya, una caiguda que
representa el 3’35%

És el nombre d’aturats a Tarragona
al maig, la xifra més baixa des de
l’agost del 2017 (44.863).

El nombre de persones inscrites a les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya aquest maig s’ha situat en 385.568
persones, 13.378 aturats menys que a
l’abril, el 3,35% menys, la caiguda menys
intensa en termes absoluts que s’ha registrat en un mes de maig des del 2012,
segons les dades publicades pel ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Amb
aquestes dades, Catalunya és el territori de l’Estat on l’atur cau més i situa el
nombre de desocupats en xifres no vistes des de l’octubre del 2008 (377.999),
deu anys enrere. En relació amb l’any
passat, el nombre de persones sense
feina s’ha reduït de 23.922 persones, el
5,84% menys, i encadena 59 mesos de
caigudes interanuals de l’atur, des del
juliol del 2013. A l’estat espanyol, l’atur
al maig ha baixat de 83.738 persones i
deixa la desocupació en 3.252.130 persones, la xifra més baixa des del desembre del 2008.
El maig és un mes que tradicionalment registre caigudes de l’atur perquè
comença a preparar la contractació de
diferents establiments turístics de cara
a la temporada d’estiu. Tot i això, aquest
any, la disminució de l’atur ha estat la
més baixa en termes absoluts des de
l’any 2012.

veis on els aturats han caigut de 9.351
persones en relació amb l’abril, el 3,33%.
L’altre sector rellevant en disminució de
l’atur continua sent la indústria. Després
de quatre mesos seguits de caigudes,
aquest mes de maig el retrocés ha estat
de 1.297 persones, el 2,83% menys. Finalment, la construcció ha vist com les
persones sense feina baixaven de 925
persones, el 2,68% menys.

Per sectors
La caiguda de la desocupació s’ha registrat a tots els sectors d’activitat amb
una especial rellevància en el sector ser-
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Dades de Tarragona
El nombre de persones inscrites a les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya de les comarques tarragonines al
maig s’ha situat en 45.482 persones,
2.309 aturats menys que a l’abril, el
4,83% menys. L’atur a Tarragona acumula quatre mesos seguits de caigudes.
En relació amb al maig de l’any passat,
el nombre d’aturats cau a Tarragona de
1.684 persones, el 3,57% menys i amb
aquesta caiguda s’encadenen 59 mesos
de disminucions interanuals.
El nombre d’aturats a Tarragona al
maig, 45.482 persones, és la xifra més
baixa des de l’agost del 2017 (44.863).
A nivell de Catalunya el nombre de
contractes que es van tancar al maig
a Catalunya es va situar en 303.805
contractes, el 2,94% més que al maig
de l’any passat i la major xifra de contractes que s’ha vist en un mes de maig
en la sèrie del ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que comença al maig del
2005.

C/ Castillejos, 48 43206 Reus
Tel. 977 319 122
info@electromecanicablascogomez.com
www.electromecanicablascogomez.com

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
Pol. Ind. AgroReus
C/ Cornudella de Montsant, 35
43206 Reus
Tel. 618 287 069 / 977 327 009
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HABIT ATG E

Els promotors preveuen iniciar un 30% més
d’habitatges que el 2017
L’Associació de Promotors de Catalunya destaca que el macrocomplex de Hard
Rock dispararà la demanda habitacional a la zona
El sector immobiliari a Catalunya comença a enlairar-se després
d’una dècada d’inactivitat de l’edificació. Els promotors immobiliaris preveuen iniciar la construcció d’uns 15.000 nous habitatges
-un 30% més que el 2017- i que la xifra pugui enfilar-se fins a les
25.000 vivendes iniciades d’aquí a dos o tres anys vista. Són
dades de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), que
van donar a conèixer en el marc d’una jornada que organitzada
per l’entitat i CaixaBank aquest dilluns a Vila-seca. Així, a la Costa
Daurada es preveu que, sumant Salou, Cambrils i Vila-seca, els
nous habitatges iniciats es doblin -respecte al centenar de l’any
passat. “Són xifres modestes en termes absoluts, però portàvem
deu anys de sequera i és símptoma que alguna cosa comença
a moure’s”, va manifestar Brull, un dels responsables de l’estudi.
Durant la jornada, centrada en l’habitatge vacacional a Catalunya,
també s’han plantejat les expectatives dipositades sobre el macroprojecte de Hard Rock, i que comportarà una gran demanda
habitacional a la zona.
L’APCE es mostra convençuda que la inversió de Hard Rock
i la creació de 10.000 llocs de treball directes -a part d’indirectes- comportaran una notòria demanda habitacional arran les
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Participants de la Jornada de l’APCE a Vila-seca

noves famílies que s’establiran a la zona, a la qual s’haurà de
donar resposta. Segons Brull, però, el territori està preparat per
afrontar aquest escenari. “El territori té prou recursos per acollir
tranquil·lament aquest volum, ja fa temps que es va fer molta

part del planejament abans de la crisi i ara pertocaria fer-ne una
revisió i millorar on es coixegi; hi ha una oportunitat de fer-ho
molt bé des de l’administració pública”, exposa.
Les expectatives sobre el macro complex s’han esmentat
en l’obertura d’aquesta jornada, que ha pivotat entorn l’habitatge
vacacional. En aquest sentit, el tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Salou, Marc Montagut, ha ressaltat el volum d’habitatges d’ús
turístic que hi ha al municipi -més de 5.000 registrats a maig
d’enguany. Tant des de Salou com Vila-seca s’ha recordat el salt
evolutiu que ha experimentat aquest model d’habitatge al llarg
del temps. “De les cases d’estiueig dels anys vint pròpies de l’alta
burgesia a l’esclat del primers apartaments als seixanta, fins a
l’oferta actual”, ha dit Montagut.
L’Associació de Promotors de Catalunya ha donat a conèixer
dades que evidencien la recuperació del sector de la construcció.
Així, si el 2017 es van engegar 11.340 habitatges, enguany la xifra
es preveu que rondi les 15.000 vivendes iniciades -3.500 de dife-

L’APCE es mostra convençuda que la
inversió de Hard Rock i la creació de
10.000 llocs de treball directes -a part
d’indirectes- comportaran una notòria
demanda habitacional arran les noves
famílies que s’establiran a la zona, a la
qual s’haurà de donar resposta

15.000
Són els habitatges que els promotors preveuen iniciar
durant l’any 2018

rència. “Queda lluny dels paràmetres de deu anys ençà, però l’objectiu sostenible el situem en 25.000 habitatges iniciats, i si continua aquest vent de cua, l’economia va bé i es van creant llocs de
treball, la xifra podria ser factible en dos o tres anys”, va exposar.
Segons Brull, no es pot passar per alt la gran quantitat de
possibles compradors que van optar per esperar-se. “Tenim una
bossa expectant de molta gent, que necessita vivenda i no ha
comprat durant anys, a la qual cal donar resposta, i aquesta és
millorar l’oferta”, ha afirmat. Pel que fa al creixement al territori és
incipient, però significatiu: el 2016, eren 60 habitatges iniciats, el
2017, van ser 105, i enguany es doblaran. “La nova construcció
va lligada al creixement econòmic, al PIB”, conclou Brull.
Durant la jornada s’han apuntat altres tendències i perspectives
del sector immobiliari, com la pujada de preus de l’habitatge en el
conjunt de l’estat espanyol, del 5,5% aquest 2018 -un percentatge
de mitjana que es dispara a grans capitals, com Barcelona i Madrid- i de les més de 300.000 hipoteques signades enguany, que
experimentaran un creixement del 9,4%, amb la mirada posada en
les eleccions municipals de l’any vinent -i la consegüent preocupació per la discussió urbanística que hi vindrà associada.

Especial
Volkswagen Crafter
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ME DI A M B I E N T

Reus impulsa la major plantació d’arbres
dels darrers sis anys
La nova plantació d’arbrat respon a treballs de reposició dels escocells que han
anat quedant buits en els darrers anys en diferents carrers de la ciutat

94.235
Euros

És el pressupost de les diverses
actuacions de jardineria a la ciutat de
Reus que l’Ajuntament de Reus acaba
d’adjudicar

El regidor de Via Pública Hipòlit Montseny a la rotonda del barri Juroca

L’Ajuntament de Reus plantarà aquest 2018 un total de 100 nous
arbres a la ciutat, la major plantació que s’ha fet a Reus en els
darrers sis anys. El consistori ha adjudicat el contracte ara, tot
i que la plantació es farà a la tardor, quan hi ha millor condicions climatòlògiques per realitzar els treballs. El contracte s’ha
adjudicat per un import de 35.116,01 euros (IVA inclòs), i és un
dels quatre lots del contracte d’Obres de diverses actuacions de
jardineria a la ciutat de Reus que l’Ajuntament acaba d’adjudicar
per un import total de 94.235,71 euros.
El regidor de Via Pública, Hipòlit Montseny, va explicar que
la nova plantació d’arbrat respon a treballs de reposició dels escocells que han anat quedant buits en els darrers anys en diferents carrers de la ciutat, i ha afegit que els treballs de plantació
hauran d’estar acabats en el termini màxim de 2 mesos, segons
el contracte.

18

La Façana

Actualment, Reus disposa d’una 18.000 arbres en voreres i
passejos. Els nous arbres es plantaran a l’avinguda de les Torres,
l’avinguda de la Vall d’Aran, carrer de Duesaigües, avinguda del
Doctor Fleming, passatge de Mayner, carrer de Gaudí, passeig
Mata, carrer de Campoamor, carrer del General Moragues, avinguda de Sant Jordi, carrer de Sant Celstí, avinguda de Prat de la
Riba, carrer de Salvador Espriu, raval del Pallol, carrer de Sant
Joan, carrer de l’Argentera, carrer de Ginesta, carrer Ferran, carrer Romaní, carrer de Doctor Gimbernat, avinguda de Jaume I,
passeig Prim, camí Vell de Riudoms, carrer de Rigoberts Menchu,
carrer de Miami, carrer Avellaners, carrer de Capafons, avinguda
del Mediterrani, carrer Cantàbric, i carrer Astorga. La plantació del
nou arbrat és un dels quatre lots del contracte d’Obres de diverses
actuacions de jardineria a la ciutat de Reus que l’Ajuntament acaba d’adjudicar per un import total de 94.235,71 euros.

T URISM E

Hard Rock fa efectiva la fiança de 10 milions
d’euros per al macro complex a Vila-seca i Salou
La companyia nord-americana completa els diners que ha de dipositar abans
d’esgotar els terminis per fer-ho

Hard Rock va completar la fiança de 10 milions d’euros necessària per fer efectiva l’autorització per la instal·lació i explotació
del casino al Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou.
Segons va confirmar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l’empresa nord-americana ha fet efectiu el pagament
sense esgotar el termini, que finalitzava dies més tard. A la fiança

La Generalitat preveu que les obres per
a edificar el macrocomplex d’oci puguin
començar abans de l’estiu del 2019.
El projecte, de gairebé 700 milions
d’euros, generarà més d’11.000 llocs
de feina de forma directa o indirecta,
segons les previsions del Govern

ja estaven inclosos els tres milions d’euros que Hard Rock va
aportar el juny de l’any passat
com a garantia provisional per
poder participar en el concurs.
Calvet, que fins al seu nomenament com a conseller ha
estat una de les cares visibles
gestionant el projecte com a
director de l’Incasòl, ha apuntat que el macro complex farà
que el territori sigui “capital del
turisme a nivell mundial”.
A partir d’ara, la concessionària de la llicència disposa
de tres anys per completar les
obres i començar a operar. Mentrestant, el Govern ha de “començar a posar negre sobre blanc” amb l’aprovació dels instruments
urbanístics derivats del Pla Director Urbanístic, tant de millora
urbana com d’urbanització i reparcel·lació, segons va concretar
Calvet. A partir d’aquí, s’ha de poder començar a licitar i adjudicar
les obres “del que s’aguanta el projecte privat de Hard Rock”. Paral·
lelament, l’empresa nord-americana treballa amb el seu propi projecte, que també té els seus terminis de redacció i licitació d’obres.
“És un projecte que tira endavant i potser algú es pot sorprendre perquè pot pensar que s’havia perdut el fil i això havia quedat
aturat”, va aventurar Calvet, que negat que s’hagués paralitzat el
complex en cap moment. “Hem treballat en silenci però de manera continuada per fer possible aquest projecte de millora de la
nostra indústria turística, de l’economia i de l’ocupació al Camp
de Tarragona i a Catalunya”, ha valorat.
La Generalitat preveu que les obres per a edificar el macro complex d’oci puguin començar abans de l’estiu del 2019. El projecte, de
gairebé 700 milions d’euros, generarà més d’11.000 llocs de feina de
forma directa o indirecta, segons les previsions del Govern.
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PAT RIMON I

Finalitzen les obres de restauració de la Torre
del Port de Cambrils
Ha calgut fer una intervenció arqueològica al perímetre de l’edifici, però no ha
aparegut cap evidència arqueològica
Les obres de restauració de la Torre del Port està previst que
finalitzin a final de mes. La finalització dels treballs, que es van
iniciar a principis del mes de maig, permetrà obrir l’equipament
durant la temporada estival com un dels principals atractius de
turisme cultural del municipi.
Amb motiu de la reobertura d’aquesta antiga torre de guaita
del segle XVII, l’Ajuntament de Cambrils ha programat tres dies
de portes obertes amb l’exposició “Barri marítim de Cambrils.
Del 1900 al 2000” del pintor Sadurní Martí Mas. L’acte d’inauguració se celebrarà el dimarts 3 de juliol a les 20 hores.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils va adjudicar
l’obra a l’empresa Cyrespa Arquitectónico, per un import de
58.607,95 euros, inversió que s’havia de portar a terme urgentment per motius de seguretat, a causa de la detecció de despreniments de pedres de la façana i de teules de la coberta. Des
dels Serveis Tècnics Municipals s’han coordinat els treballs per
accelerar al màxim els terminis i aconseguir el mínim d’afectació als comerços i habitatges veïns.
Al tractar-se d’un edifici catalogat Bé Cultural d’Interès Nacional, les obres han hagut de rebre el vistiplau de la Comissió
Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Entre els
requeriments demanats, a més de documentar tots els canvis

Les obres s’han centrat en l’eliminació
de filtracions provinents de la coberta,
l’evacuació de les aigües pluvials
de la teulada amb una nova canal,
la substitució dels tancaments, la
rehabilitació del revestiment de tota la
façana i el sanejament dels murs interiors
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portats terme, també ha calgut fer una intervenció arqueològica
al perímetre de l’edifici, en coordinació amb el Museu d’Història
de Cambrils. No ha aparegut cap evidència arqueològica.
Les obres s’han centrat en l’eliminació de filtracions provinents de la coberta, l’evacuació de les aigües pluvials de la
teulada amb una nova canal, la substitució dels tancaments
(portes i finestres), la rehabilitació del revestiment de tota la façana i el sanejament dels murs interiors afectats per la humitat.
Per portar a terme aquests treballs va haver-se d’instal·lar una
bastida, retirada el passat 14 de juny.

AC T UALIT AT R E US

L’Ajuntament de Reus recupera part dels diners
del cas Tecnoparc
Jordi Bergadà i Àngel Cunillera, dos dels imputats, retornen els 115.000 euros
de factures irregulars
L’Ajuntament de Reus ha recuperat 115.000 euros de factures
irregulars del cas Tecnoparc, una de les peces d’Innova. Dos dels
imputats, Jordi Bergadà, exregidor d’Urbanisme, i Àngel Cunillera,
expresident del consell d’administració de Tecnoparc, han retornat aquesta quantitat.
Tecnoparc està participada per l’Ajuntament, la Cambra de
Comerç, l’empresa pública Redessa, la Universitat Rovira i Virgili
i diverses empreses privades a fi de desenvolupar el parc tecnològic del mateix nom.
Àngel Cunillera hauria cobrat 81.273,96 euros en concepte
de president de Tecnoparc, malgrat que els estatuts regulaven
que era un càrrec no remunerat i Jordi Bergadà, 33.912,78 euros
com a membre del consell d’administració.
Redessa ja té els diners
Bergadà i Cunillera, dos dels quatre investigats que actualment
consten processats al procediment judicial han abonat les quantitats reclamades en el seu dia. Redessa, societat absorbida per
Tecnoparc, va rebre fa uns dies els diners provinents del jutjat de
Reus que instrueix el cas.

Cunillera hauria cobrat 81.273,96 euros
en concepte de president de Tecnoparc,
malgrat que els estatuts regulaven que
era un càrrec no remunerat i Bergadà,
33.912,78 euros com a membre del
consell d’administració
El partit polític Ara Reus, que va iniciar les denúncies del
cas, s’ha congratulat de la notícia. El seu portaveu, Jordi
Cervera, ha afirmat que la formació “sempre ha defensat els
interessos de la ciutat i que avui és un dia molt important
per a tots”. El regidor Daniel Rubio confia que “aquests diners
retornats siguin destinats en la millora de les instal·lacions de
Redessa 1 i a ajudes als nous emprenedors en polítiques en
matèria d’ocupació”.
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HABIT ATG E

La Generalitat destina 250 MEUR a donar crèdits a
ajuntaments i entitats per habitatges de lloguer social
El conseller de Territori, Damià Calvet, preveu que el parc s’incrementi en gairebé
uns 3.000 nous pisos
El Govern destinarà un total de 250 MEUR a la compra i construcció de lloguer social per part d’ajuntaments i entitats a través
de dues línies de crèdit amb condicions “preferents” impulsades
per l’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya (AHC). Així ho ha anunciat el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, juntament amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que aquesta

El Govern té la possibilitat d’exercir
el dret de tanteig i retracte en la
transmissió d’habitatges adquirits
en execució hipotecària, fet que
proporciona la possibilitat d’adquirir-los
als bancs a un preu per sota de mercat i
oferir-los a entitats o ajuntaments
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legislatura assumeix l’àmbit d’habitatge. El conseller delegat de
l’ICF, Josep Ramon Sanromà, ha dit que la primera línia, que té
l’objectiu de “finançar l’adquisició d’habitatges”, té un pressupost de 110 MEUR. Els préstecs seran de fins a 80.000 euros,
fixes a 25 anys i a un tipus d’interès de l’1,25%. La segona línia,
destinada a la construcció, està dotada amb 140 MEUR. Calvet
ha indicat que s’espera que el parc públic d’habitatge de lloguer
social s’incrementi en gairebé uns 3.000 nous habitatges amb
aquests nous crèdits.
El Govern té la possibilitat d’exercir el dret de tanteig i retracte en la transmissió d’habitatges adquirits en execució hipotecària, fet que proporciona la possibilitat d’adquirir-los als
bancs a un preu per sota de mercat i oferir-los a entitats o
ajuntaments. Segons ha indicat Calvet, és una “oportunitat” per
ampliar el parc públic de lloguer social que la Generalitat “ni pot
ni vol deixar escapar”.
Destinada a ajuntaments, entitats i promotors socials, la línia
de préstecs amb objectiu de compra preveu que els pisos es
destinin prioritàriament a persones que es troben en situacions
derivades de les meses d’emergència.

A CT UA LIT A T R E US

Tecnofirmes executa el nou voral a l’avinguda
de Tarragona de Reus
Millora l’accessibilitat per a vianants dels veïns de la urbanització Mas Carpa fins al
camp de futbol del Reddis, i d’aquí al centre de la ciutat
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor de Via
Pública, Hipòlit Monseny, acompanyats de veïns del
barri, van visitar fa uns dies el nou voral per a vianants
paral·lel a l’avinguda de Tarragona, entre els accesos
a les urbanitzacions de Mas Abelló i de Mas Carpa. La
construcció del voral s’ha finalitzat aquesta setmana,
I s’ha completat amb la instal·lació de mobiliari urbà,
com bans i papereres.
L’obra millora l’accessibilitat per a vianants dels
veïns de la urbanització Mas Carpa fins al camp de
futbol del Reddis, i d’aquí al centre de la ciutat pels
trams ja urbanitzats. El voral s’ha construït al llarg
d’un traçat, definit fins ara per un camí de terra. Les
noves voreres tenen una amplada de 2 metres, i s’han
construït amb una vorada prefabricada de formigó i
aglomerat asfàltic.
Les autoritats al nou vial de l’Avinguda de Tarragona
L’obra ha estat executada per l’empresa del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, Tecnofirmes, amb un pressucutades per la regidoria de Via Pública en els darrers anys, amb
post d’adjudicació de 35.880 euros.El projecte contribueix a la
l’enjardinament de la mitjanera de l’avinguda, en el tram entre la
millora de l’avinguda de Tarragona, i s’afegeix a les millores exerotonda de l’aeroport i l’entrada al Mas Abelló.
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AC T UALIT AT R E US

Aigües de Reus inverteix 1 milió d’euros
en la millora de la xarxa de sanejament
La inversió estarà finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua
Aigües de Reus, divisió de l’empresa municipal Reus Serveis
Municipals, SA, invertirà un milió d’euros en la millora de la xarxa de sanejament de la ciutat, concretament, en la primera fase
de les obres de reposició del col·lector de sanejament en alta
que connecta el carrer de Cambrils amb l’avinguda de Salou.
Aquesta inversió, amb un cost de 1.010.655,72 euros (més IVA)
estarà finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), una
vegada l’agència ha confirmat que destinarà a la ciutat l’assignació més elevada dels darrers anys. L’actuació es portarà a
terme aquest 2018.

Es tracta de reposar un col·lector a
l’avinguda de Salou, que amb el pas
dels anys s’ha degradat i, a dia d’avui,
té les parets i el fons fortament
erosionats, amb la qual cosa es poden
generar filtracions
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El finançament de l’obra s’emmarca en el Pla de reposicions
i millores que anualment l’ACA destina al sanejament en alta
de Reus. La inversió és la més elevada de l’agència a la ciutat
en molt de temps, tenint en compte que l’assignació total dels
darrers 7 anys ha estat d’un de 545.301 euros (77.900 euros de
mitjana anual).
El sistema de sanejament en alta el configuren el conjunt
d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en
un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en
alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de
bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que
requereix d’un important manteniment, que, en bona mesura, recau en l’ACA, com a administració hidràulica responsable de les
polítiques de sanejament.
En el cas de l’actuació que es durà a terme aquest 2018, en
la seva primera fase, es tracta de reposar un important col·lector a l’avinguda de Salou, que amb el pas dels anys s’ha anat
degradant i, a dia d’avui, té les parets i el seu fons fortament
erosionats, amb la qual cosa es poden generar filtracions al subsòl. Alhora, el seu estat deficient i la seva precarietat estructural
representen un cert risc d’esfondrament.

C ULT UR A

Montserrat treu a la llum els plànols inèdits de la
reconstrucció de la basílica en què va intervenir Gaudí
Els treballs de restauració han estat molt laboriosos perquè el material
es trobava en molt mal estat
del Monestir, i les restauradores Bello i
Borrell, compta amb sis vitrines que mostren, entre d’altres, el quadern de notes digitalitzades d’Antoni Gaudí, referents als
plànols de l’absis, el cambril, el presbiteri i
la planta de la Basílica. També es podran
veure documents originals, fotografies de
la restauració dels plànols i dels originals,
notes de les hores de treball dels arquitectes, de viatges o factures del material
utilitzat.

El dia 12 de juny es va celebrar a la Sala
Puig i Cadafalch de Montserrat l’acte de
presentació de la restauració dels plànols
de l’absis i cambril de la Basílica de Santa
Maria, de l’arquitecte Francesc de Paula
Villar Lozano, en què va intervenir Antoni
Gaudí (1876- 1877). En l’acte, presidit pel
Pare Abat Josep M. Soler, van intervenir
Josep Galobart, arxiver del Monestir, que
va parlar de la història d’aquests plànols;
i les restauradores Carme Bello i Àngels
Borrell, d’Estudi B2. Els plànols restaurats
tenen una doble importància. D’una banda, perquè són els primers que presenten
la construcció de l’absis de la Basílica, que
inclou el nou Cambril de la Mare de Déu,
i el projecte de reforma de les cobertes
de l’edifici, que va dissenyar l’arquitecte

Francesc de P. Villar Lozano. D’una altra,
perquè els va dibuixar Antoni Gaudí, que
en aquell moment era estudiant d’arquitectura i treballava per a l’arquitecte Villar.
I també, perquè Gaudí en va deixar testimoni dels seus treballs en un dietari,
conegut com el Manuscrit de Reus, que
permet establir la cronologia dels treballs
de dibuix i les relacions d’Antoni Gaudí
amb l’arquitecte Villar Lozano.
Els plànols han estat restaurats per
l’Estudi B2, concretament per Carme
Bello i Àngels Borrell, que posteriorment
van explicar el procés que han seguit.
L’exposició que es pot veure –amb visites
concertades, fins el 29 de juny- a la Sala
Puig i Cadafalch del Museu de Montserrat,
comissariada per Josep Galobart, arxiver

La intervenció del futur arquitecte Antoni Gaudí,
estudiant de quart curs d’arquitectura, en aquests
plànols és doble. En primer lloc, com a dibuixant
de l’arquitecte Villar Lozano i, també, perquè va
escriure un dietari dels seus treballs, l’anomenat
Manuscrit de Reus

Apunts històrics
Com apunta el Josep Galobart, la convulsa història d’Espanya i de Catalunya al s.
XIX també la va viure el Santuari i Monestir de Montserrat. Durant la guerra del
francès (1808-1814), l’exèrcit de Napoleó
va ocupar Montserrat. L’11 d’octubre de
1811, en abandonar el Santuari, van incendiar l’església i el monestir. En tornar
els monjos, van intentar restaurar la Basílica, però les successives convulsions
polítiques del s. XIX no van permetre reprendre els treballs fins al 1877, seguint
el projecte de Francesc de Paula Villar
Lozano, en el qual va intervenir Antoni
Gaudí. Les obres de la construcció dels
nous absis es van acabar el 1885. L’any
1887 es va concloure l’obra de decoració
interior del Cambril de la Mare de Déu, arrodonida més endavant amb les pintures
de Joan Llimona.
La intervenció de Gaudí en els plànols
La intervenció del futur arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926), estudiant de
quart curs d’arquitectura (1876-1879), en
aquests plànols és doble. En primer lloc,
com a dibuixant de l’arquitecte Villar Lozano i, també, perquè va escriure un dietari
dels seus treballs, que sortosament ens
ha arribat en l’anomenat Manuscrit de
Reus. Gràcies a aquest dietari podem establir la cronologia i l’evolució dels treballs
dels plànols, el nom d’altres estudiants
que hi van intervenir, així com alguns aspectes relacionats amb els seus estudis i
activitats personals. Igualment, a través
d’aquests escrits es descobreixen les discrepàncies que Gaudí tenia sobre el treball
amb l’arquitecte Villar.
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Una exposició commemora el centenari del Foment
Industrial i Mercantil
La mostra ofereix un recorregut molt visual i amè per la història econòmica
de Reus i les comarques del Camp dels darrers dos-cents anys
Anna, 59 fins al dia 12 de gener de 2019,
de dimarts a dissabte, de 10.00 h a 14.00
h i de 17.00 h a 20.00h.
Les peces més destacades de la mostra són tres. Per un costat una classificadora d’ous de la Granja Nolla, símbol de l’empenta avícola de Reus i la comarca, i una
motocicleta de la marca reusenca “Reddis”,
clar exemple de l’esperit emprenedor i la diversitat de l’activitat industrial de la ciutat.
Finalment, remarcar una assecadora i rentadora de la marca reusenca “Crolls”, una
vertadera marca de ciutat amb projecció
estatal i internacional del segle XX.

L’exposició «Reus, motor econòmic del sud
de Catalunya. 100 anys del Foment Industrial i Mercantil» –dividida en cinc grans
àmbits cronològics– ofereix un recorregut
molt visual i amè per la història econòmica de Reus i les comarques del Camp dels
darrers dos-cents anys, des de l’esplendor
de l’aiguardent en el segle XVIII –origen de
la coneguda dita «Reus, París i Londres»–
a la configuració del model actual, passant
per l’esclat de la indústria tèxtil –veritable
motor del procés d’industrialització de la
ciutat– i l’espectacular boom dels anys de
la Primera Guerra Mundial.
El públic, doncs, hi podrà trobar els
grans sectors industrials i econòmics de
la ciutat –per exemple, la indústria dels

licors i del vi o l’avicultura– i les principals
marques que s’han creat els darrers anys
–com ara, els diferents vermuts o els electrodomèstics Crolls.
L’exposició que certifica el paper capdavanter i dinamitzador de la societat
reusenca en l’economia del sud del país,
representa una fita fins al moment inèdita en l’estudi, l’anàlisi i la divulgació de la
història de la ciutat.
La mostra és organitzada per Reus Foment Empresarial (que celebra enguany el
seu centenari) i el Museu de Reus, amb la
col·laboració de la Diputació de Tarragona,
la Generalitat de Catalunya i la Fundació
Privada Reddis. L’exposició es podrà visitar al Museu de Reus del Raval de Santa

Al marge de l’exposició, la celebració del centenari
s’articula al voltant d’una sèrie de conferències que
es realitzaran en diversos espais emblemàtics de la
ciutat, vinculats a la història de Foment i a la realitat
econòmica del territori
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El centenari
Al marge de l’exposició, la celebració del
centenari s’articula al voltant d’una sèrie
de conferències que es realitzaran en diversos espais emblemàtics de la ciutat,
vinculats a la història de Foment i a la realitat econòmica del territori.
La primera d’aquestes conferències es
realitzarà el dijous 5 de juliol, a les 19:00 h,
a la Cambra de Comerç de Reus i la protagonitzarà el regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme, Marc Arza, amb el títol
“Reus, Ciutat emprenedora”.
La segona es farà el mes de setembre
a la seu de la Fundació Reddis i comptarà
amb la intervenció del doctor del Departament d’Història i Història de l’Art de la
URV, membre del grup de recerca ISOCAC
i professor de l’àrea de Didàctica de les
Ciències socials, Agustí Agramunt, que
tractarà sobre “Reus i la planificació viària del Camp en el temps de la Revolució
Industrial”.
La tercera conferència es programarà el mes d’octubre al Centre de Lectura i
l’encarregat de pronunciar-la serà el Doctor en Història Josep Fàbregas que evocarà la importància de “L’economia de Reus
en el trànsit del segle XVIII al XIX”.
I la quarta i última conferència, prevista pel mes de novembre, es realitzarà al
saló noble del Palau Bofarull i la pronunciarà el catedràtic d’Economia Aplicada a la
Universitat Rovira i Virgili, Agustí Segarra,
amb el títol “Reus i el segle XXI: els principals reptes”.

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:

PERI TATGES

ASSE 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
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Façana 27 27

Especialitzats en productes dirigits
al sector de la construcció
Assegurança Decennal
Assegurança de Tot Risc de Construcció (Obra civil i pública)
Afiançament de Quantitats Anticipades
Avals davant l’administració
Responsabilitat Civil General
Assegurança d’Accidents de Conveni
Responsabilitat Civil d’Administradors i alts càrrecs

Pressupostos personalitzats per flotes de vehicles, assegurances
de salut, subsidi, edificis acabats...
Avinguda Ramon i Cajal, 76 local 3
43005 Tarragona
Telf. 977 25 26 41
Fax 977 25 26 66
info@uncorredoria.eu
www.uncorredoria.eu
U&ENE Associats Corredoria, S.L. · Correduría de Seguros · Nº Reg. DGS FP J3390 Concertada póliza
de Responsabilidad Civil según artículo 27.1 e) y capacidad financiera según Art. 27.1 f ) Ley 26/2006 de
17 de julio, de mediación de seguros y Reaseguros.

