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Descobreix tots els avantatges de ser un agremiat.
Descomptes, promocions, exclusivitats...
Al Gremi t’informarem de tots aquests avantatges.
Estacions
de Servei Vilalta
www.vilaltacorp.com

UN
Correduría
www.uncorredoria.eu

BigMat Ochoa
www.bigmatochoa.com

Volkswagen
Comercials
www.vwreus.com

Obres amb
garantia
www.obresambgarantia.com

Truca, consulta i informa’t a:
Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos
43202 Reus
Tel. 977 32 30 13
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.cat
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

> 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

> Condicions especials pels agremiats
> Assessorament professional
> Finançament

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

> El Portal especialitzat en obres i reformes
> Amb el suport del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
> 24 hores al dia / 365 dies a l’any
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Realisme davant
la crisi
La crisi de la Covid-19 està afectant de forma molt negativa a l’economia internacional i especialment a la catalana. L’anunci d’una
possible recaiguda a la tardor s’ha avançat i aquest estiu estem
veient dades preocupants de rebrots, unes dades que han paralitzat el turisme a casa nostra i, de retruc, molt sectors econòmics.
La construcció no és aliena a aquest alentiment de de l’economia.
En aquestes pàgines recollim la informació de la Funcas que ha
empitjorat les previsions de creixement de l’economia espanyola
per a aquest any i l’ha situat en un -10,8% davant el -9,5% de fa
uns dies per la revisió de les estimacions a la baixa de nou dels vint
panelistes.
També entre les dades aportades pel Radar Cambra destaca que
el percentatge d’enquestats que considera que la situació actual és
dolenta o molt dolenta ha passat del 19% al 54%, el que suposa el
segon pitjor registre des que el Radar va començar a elaborar-se,
l’any 2013.
La superfície visada, segons el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya també ha experimentat una davallada important, així com ha
baixat la xifra d’hipoteques i els contractes de compravenda entre
particulars.
Tot això, juntament amb l’increment de l’atur i l’alentiment
del consum ens fa pensar en una nova crisi amb unes previsions
indeterminades. Des del Gremi l’únic que de moment podem fer
és demanar a tothom que sigui conscient de la situació en què ens
trobem i que apliqui les mesures d’aïllament social i també les mesures sanitàries, a casa i al treball.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Actualitat Reus

REUS PRESENTA
UN PLA D’AJUT PER
A LA REHABILITACIÓ
D’HABITATGES

EL CONSISTORI REUSENC INVERTIRÀ
675.000 EUROS AMB L’OBJECTIU, ENTRE
D’ALTRES, DE DINAMITZAR EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ A LA CIUTAT
Lluitar contra l’exclusió residencial, incrementar
l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat, millorar
la qualitat del parc residencial i dinamitzar el sector de la construcció de Reus. Són els objectius que
persegueixen els dos programes de subvencions per
al foment de la rehabilitació d’habitatges inclosos
en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus.
El primer programa impulsarà la rehabilitació
d’habitatges desocupats per incorporar-los a la
Borsa per a la mediació del lloguer social de Reus.
El segon proposa la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, subvencionant obres de millora
de l’eficiència energètica i eliminació de barreres
arquitectòniques, inclosa la instal·lació d’ascensors. La regidora Teresa Pallarès ja havia anunciat
aquest pla en una entrevista amb La Façana el mes
passat i ara s’ha concretat.
Les respectives convocatòries dotaran els programes de subvenció amb una partida total de
675.000 euros. Les dues línies d’ajut preveuen subvencionar el 50% de les actuacions, amb la qual
cosa es preveuen mobilitzar un mínim d’1.350.000
destinats al sector de la construcció.
Els programes van dirigits a propietaris o comunitats de propietaris, i se n’exclou expressa4 La Façana

ment els grans tenidors, tret que siguin cooperatives d’interès públic o utilitat social.

REHABILITACIÓ D’HABITATGES

El programa d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges
amb destí la borsa de mediació per al lloguer social
de l’Ajuntament de Reus està dotat amb 450.000
euros. L’import de la subvenció podrà ser del 50%
del cost de les obres de rehabilitació, amb un import màxim de 10.000 euros. Els habitatges hauran
d’estar a disposició de la borsa municipal durant
5,5 anys, mentre que el preu del lloguer l’establirà
la borsa en funció de les característiques de l’habitatge i prenent com a referència l’índex de preus al
lloguer de la Generalitat de Catalunya.
Els habitatges que optin a la convocatòria podran tenir qualsevol antiguitat, però hauran de
disposar de la corresponent cèdula d’habitabilitat
per poder-se beneficiar de la subvenció.
L’Ajuntament oferirà als propietaris un servei
de preavaluació per informar i orientar sobre les
millores que cal fer a l’habitatge. La convocatòria
del programa d’ajudes determinarà les actuacions
que podran ser objecte de subvenció, que les bases
avancen:

Els edificis que poden optar a
la línia d’ajuts per rehabilitació
d’espais comuns han de ser d’ús
residencial i amb una antiguitat
de més de 45 anys, llevat
d’actuacions per deficiències
considerades greus o molt greus
a la Inspecció Tècnica d’Edificis

Teresa Pallarès,
regidora d’Habitatge
de Reus

> Adequació de peces i elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per
obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat.
> Instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament,.
> Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic
amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge, inclosos
tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
> Repàs d’elements deteriorats per manca
de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
> Qualsevol altra que afecti l’interior dels
habitatges i sigui exigible per al compliment
de la normativa que resulti d’aplicació.
> Honoraris facultatius per a l’elaboració i
direcció del projecte tècnic de les obres executades, i per obtenir la cèdula d’habitabilitat
i el certificat energètic.

REHABILITACIÓ D’ELEMENTS
COMUNS

El segon programa s’adreça als propietaris d’edificis, i especialment a les comunitats de propie-

taris. Està dotat amb 225.000 euros, i proposa la
rehabilitació dels elements comuns dels edificis
amb subvencions del 50% del cost de les obres
a executar, fins a un import màxim de 30.000
euros.
Els edificis que poden optar a la línia d’ajuts
han de ser d’ús residencial i amb una antiguitat de
més de 45 anys, llevat d’actuacions per deficiències
considerades greus o molt greus a la Inspecció Tècnica d’Edificis. Hauran de ser plurifamiliars de com
a mínim 3 habitatges; i han de destinar un mínim
del 70% de la superfície útil total a habitatge, i com
a mínim el 50% de l’habitatge ha de constituïr el
domicili habitual i permanent dels propietaris o
arrendataris.
Les obres que poden acollir-se als ajuts són els
següents:
> Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici,
tant la part massissa com les obertures.
> Instal·lació d’ascensors.
> Eliminació de barreres arquitectòniques dels
elements comuns dels edificis.
> Reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.
La Façana 5

Actualitat sector

La licitació oficial d’obres a
Catalunya cau a la meitat en
comparació a l’any anterior
La crisi provocada per la pandèmia de coronavirus atura la licitació, que ja se
situava molt per sota de les necessitats de l’economia i dels ciutadans

La licitació oficial d’obres a Catalunya
ha disminuït, de gener al juny del 2020,
un 49% respecte al mateix període de
l’any passat, assolint 496 milions d’euros. En cas de seguir aquesta tendència
durant la resta de l’any, la licitació es
podria situar al voltant de 1.000 milions
d’euros, aproximadament una quarta
part de la mitjana de la sèrie història
dels darrers 20 anys (3.750 milions d’euros constants anuals), amb la qual cosa
estaríem al mateix nivell dels pitjors
anys de la crisi precedent.
L’Administració Local és encara el
nivell administratiu més actiu, amb el
53% de tota la licitació, 264 milions
d’euros, tot i que es redueix un 46% respecte al primer semestre del 2019.
Pel que fa a la Generalitat, la licitació ha disminuït un 19%, amb un import
total de 190 milions d’euros, el 38% del
total.
L’import licitat per l’Administració
General de l’Estat (AGE) ha estat de 42
6 La Façana

milions d’euros, el 9% del total, amb una
caiguda del 83%.
Per altra banda, la licitació de serveis que són d’interès de les empreses
constructores i els seus grups ha estat,
de gener a juny del 2020, d’uns 335 milions d’euros (un 44% menys que el 2019,
quan es va licitar per un import de 600
milions d’euros). Per administracions,
l’Administració Local ha licitat 195 milions d’euros (-10%), el 58% del total; la
Generalitat, 118 milions d’euros (-31%),
el 35% del total; i l’Administració General de l’Estat, 22 milions d’euros (-90%),
el 7% de total. Els manteniments representen el 90% dels serveis licitats, seguit
de les neteges viàries i les instal·lacions,
ambdues amb un 5%.
La disminució a la meitat de la licitació d’obres públiques respecte a l’any
anterior, ja de per si molt baixa d’acord
amb la sèrie històrica, aboca de nou al
sector a una difícil situació, comparable
a la produïda els anys 2008 i següents.

Cal recordar que, a 1 de juliol, encara hi havia a Catalunya 7.851 Expedients de regulació temporal d’ocupació,
que afectaven 45.747 treballadors del
sector de la construcció, una tercera
part del total de persones afiliats al
Règim General de la Seguretat Social, i
que les empreses necessiten mantenir
la seva activitat per preservar els llocs
de treball.
Una de les mesures més eficaces i
de ràpida aplicació per reactivar l’economia, una vegada represes totes les
obres públiques aturades, és avançar
les licitacions futures i que el conjunt
de les Administracions Públiques, europees, estatals, autonòmiques i locals,
dissenyin de forma coherent els Plans
de Reconstrucció (en línia amb el Pacte Verd Europeu de la UE) a fi que es
realitzi un esforç inversor planificat,
recurrent, ordenat en el temps i prioritzat en funció del seu retorn econòmic,
social i ambiental.

L’obra pública a Catalunya, un sector amb alt
retorn econòmic i social
> El sector de la construcció és, dels
deu principals sectors de l’economia
catalana, el que més activitat genera
en altres sectors: Amb un multiplicador
de l’1,92, cada milió d’euros demandats
al sector construcció indueix la producció d’1,92 milions d’euros al conjunt de
l’economia.
> En la inversió en infraestructures el
retorn fiscal de la inversió és del 49%
d’allò invertit en concepte de recaptació

de l’IVA, IRPF, Impost de Societats, cotitzacions socials o disminució de prestacions de desocupació.
> La construcció és dels sectors que
més ocupació genera per milió d’euro
(dels 14 llocs de treball en obra civil fins
als 56 en rehabilitació), i ocupa tècnics
d’elevat nivell, però també molt de personal altament qualificat per al seu ofici,
però amb escassa formació, motiu pel qual
llur inserció laboral resulta molt difícil.

> La construcció és un sector clarament integrador que facilita la incorporació al món del treball de col·lectius
amb risc d’exclusió social.
> La construcció és el sector que
menys importa de l’exterior, amb un
pes de les importacions sobre el volum
total d’inversió de només el 9% (en el cas
de l’automoció, per exemple, aquest és
del 50%), la qual cosa afavoreix els productes i serveis locals.

La Cambra de Reus defensa la inversió
en infraestructures

El president de la Cambra de Comerç de
Reus, Jordi Just, va participar en la presentació de la Memòria Econòmica de
Catalunya 2019 que elabora el Consell
General de Cambres de Catalunya. En la
seva intervenció, Just va defensar la in-

versió pública en infraestructures com
una eina de reactivació econòmica. Just
va constatar els dèficits en aquest camp
que arrosseguen Catalunya i, molt en particular, les comarques tarragonines, però
va identificar “un moment d’oportunitat,

si políticament s’aplica una de les fórmules que els economistes recomanen per
reactivar l’economia: la inversió pública,
que si és en infraestructures no només injectarà liquiditat i crearà ocupació, sinó
que assentarà les bases perquè les nostres
empreses siguin més competitives en el
futur”. El president de la Cambra de Reus
va matisar que “no es tracta d’invertir per
invertir, perquè els recursos són limitats,
cal prioritzar, hem de fer inversions rendibles i potenciar la col·laboració publicoprivada”. La població ocupada va ser
de 325.200 persones (57,05%), és a dir,
16.200 persones menys que en els tres
mesos anteriors. En el conjunt de Catalunya, les dades ja recullen de ple l’efecte
de la pandèmia, que en el segon trimestre
ha causat la destrucció de 223.700 llocs de
treball i un increment de la xifra d’aturats
de 61.300 persones en comparació als tres
primers mesos de l’any.
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Creix la contractació al sector
de la construcció per primer cop
després de la crisi de la Covid-19
Catalunya és la tercera comunitat de l’Estat pel que fa al nombre de contractes
firmats, amb 9.928, segons Randstad

La contractació al sector de la construcció a Catalunya ha tornat a créixer després de tres mesos consecutius a la baixa
a causa de la crisi del coronavirus. Durant
el mes de maig es van signar un total de
9.928 contractes laborals al territori, un
71% més respecte al mes d’abril, segons
l’estudi ‘La contractació en el sector de
la construcció’, elaborat per Randstad.
Tal com indica l’informe, Catalunya és
la tercera comunitat que més contractes
va signar el cinquè mes de l’any, només
per sota d’Andalusia (31.987) i Madrid
(11.626). Aquest volum de contractes

suposa un 10,6% del total que s’ha rubricat a l’estat espanyol, on durant el mes
de maig se’n van signar fins a 93.736, un
39% més respecte a l’abril.
Per altra banda, Barcelona és la segona província de l’Estat on s’han signat més contractes (6.683), una xifra que
només supera Sevilla (8.075). En aquesta
divisió, Randstad no hi inclou la Comunitat de Madrid. Pel que fa a la resta
de demarcacions catalanes, a Tarragona es van formalitzar 1.357 contractes
(+72%), a Girona 1.256 (+89%) i a Lleida
632 (+83%).

MARGE DE RECUPERACIÓ

Tot i que la contractació s’ha incrementat durant el maig, l’estudi de Randstad
revela que el volum de contractació actual a l’Estat és encara un 19% inferior
respecte al mateix període de l’exercici
anterior.
Segons l’empresa, “això demostra
que el sector encara té marge de recuperació”. Malgrat la davallada, la construcció es manté com el tercer sector
que més ocupació genera, només per
darrere el sector primari i la indústria
manufacturera.

Creix l’atur a Tarragona
L’atur a les comarques de Tarragona va
pujar en 8.700 persones durant el segon trimestre en comparació amb els
tres primers mesos de l’any, fins a les
58.900 persones, com a conseqüència
del coronavirus, segons l’EPA publicada
8 La Façana

per l’INE. La taxa d’atur s’ha situat en el
15,34% davant el 12,83% de fa tres mesos. Pel que fa la població ocupada, va ser
de 325.200 persones (57,05%), és a dir,
16.200 persones menys que en els tres
mesos anteriors. En el conjunt de Cata-

lunya, les dades ja recullen de ple l’efecte
de la pandèmia, que en el segon trimestre ha causat la destrucció de 223.700
llocs de treball i un increment de la xifra
d’aturats de 61.300 persones en comparació als tres primers mesos de l’any.
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Hipoteques

Caiguda de la
compravenda
d’habitatges durant
els mesos de
confinament
Tot i això, Catalunya és la segona comunitat on
s’han constituït més hipoteques, només per darrere
d’Andalusia

38.500

Van ser les hipoteques
constituïdes a l’Estat durant
el mes d’abril respecte
les 94.000 de
l’any passat

La compravenda d’habitatges van caure un 47,1% a Catalunya durant el mes
de maig en relació al mateix període de
l’any passat, segons el Col·legi de Registradors, mentre que la xifra d’hipoteques sobre habitatges va retrocedir un
26,5%. Sobre el total de finques el descens de les compravendes es va accentuar un 53,4% i el d’hipoteques ho va fer
en un 27,3%. A l’Estat, les compravendes
totals han passat de les 94.000 de l’any
passat a les poc més de 38.500 aquest
2020 (-59%), mentre que les operacions
sobre habitatges van passar de superar
les 46.000 a quedar per sota les 22.000 al
maig (-53,8%). L’impacte sobre les hipoteques va ser més moderat i van baixar
un 25,8% sobre les totals i un 24,8% sobre les d’habitatge.

HIPOTEQUES A L’ABRIL

D’altra banda a Catalunya es van constituir 4.210 hipoteques sobre habitatges durant el mes d’abril, un 10,5%
menys respecte al mateix període de
l’exercici anterior. El descens durant
el quart mes de l’any és encara més
accentuat en comparació al que es
va registrar el març, quan el nombre
d’hipoteques va caure un 4,3% a cau10 La Façana

sa de la crisi del coronavirus, tal com
indiquen les dades provisionals publicades aquest divendres per l’Institut
Nacional d’Estadística (INE). Malgrat
tot, Catalunya se situa com la segona
comunitat on més hipoteques s’han
constituït durant l’abril, només superada per Andalusia (5.580 hipoteques).
Per altra banda, el capital prestat al
territori ha experimentat un descens
del 3,7% respecte a l’any anterior, fins
als 645,6 milions d’euros.
La tendència en el nombre d’hipoteques firmades sobre finques rústiques
i urbanes a Catalunya és la mateixa. A
l’abril es van signar 5.482 hipoteques,
un 9,1% menys en comparació l’abril de
2019. El descens és encara més accentuat que el que es va registrar al març, de
l’1,5% interanual.
Per altra banda, l’import mitjà de
les hipoteques sobre habitatges és
de 125.338 euros, un 1,2% menys interanual. Pel que fa al tipus d’interès
mitjà, aquest se situa en el 2,48%, mentre que el venciment mitjà de les hipoteques és de 24 anys. Finalment, l’INE
revela que el 48,4% de les hipoteques
són a tipus variables i el 51,6% restant
són a tipus fix.

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

Pol. Ind. AgroReus
C/ Cornudella de Montsant, 35
43206 Reus
Tel. 618 287 069 / 977 327 009

www.serralleriarcm.com
info@serralleriarcm.com
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Opinió

Treball i consens: un any
de mandat a la Diputació
de Tarragona
Per Noemí Llauradó i Sans, Presidenta de la Diputació de Tarragona
i per Quim Nin i Borredà, Vicepresident primer de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona sempre és al vostre costat, com
sap prou bé el conjunt de pobles i ciutats de la nostra demarcació. Així ho evidencien les múltiples i constants actuacions
en pro dels nostres municipis i del conjunt de la ciutadania
del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
Però d’ençà que vam iniciar el present mandat, ara fa tot just
un any, hem hagut de multiplicar les nostres actuacions arreu,
ateses les greus crisis que ens han afectat com a societat en
els darrers dotze mesos. Aquest també han estat, doncs, un
període ben atípic per a la nostra institució.
N
 o feia ni una setmana de la presa de possessió de la presidenta, el 2 de juliol, que ja ens reuníem amb afectats del gran
incendi que va afectar la Ribera d’Ebre i el Priorat. Tres mesos
i mig després, arribaven els no menys devastadors aiguats de
la Conca de Barberà, que al gener es repetien al delta de l’Ebre
i en moltes altres comarques amb el temporal Gloria i que
gairebé coincidien amb l’explosió de la planta química Iqoxe
de la Canonja. I unes setmanes més tard, el coronavirus ens
submergia en una crisi sanitària i econòmica sense precedents.
La Diputació de Tarragona sempre ha estat en primera línia
per donar resposta a les persones afectades per totes aquestes
tràgiques situacions, en les quals s’han hagut de lamentar, sobretot, la pèrdua de vides humanes pels temporals, l’accident
al polígon i la Covid-19.
P
 el que fa a la crisi sanitària, la més llarga i que encara ens
afecta, hem implantat mesures en diferents àmbits. Per això,
hem mobilitzat ajuts econòmics extraordinaris per als ajuntaments i hem incrementat altres partides ja previstes, en àmbits estratègics clau per permetre als municipis i la seva gent
poder tornar a la normalitat com més aviat millor. Un autèntic
pla de xoc que vam impulsar amb determinació en iniciar-se la
pandèmia, amb els ajuntaments com a principals destinataris
i d’acord amb els nostres valors de proximitat, transparència,
qualitat, servei públic i compromís amb la ciutadania. Per bé
que aquesta és la nostra essència i raó de ser, mai fins ara
hem hagut de desenvolupar la nostra acció de govern en unes
circumstàncies tan adverses, que a escala interna ens han obligat a teletreballar, a desplegar noves eines de l’administració
electrònica i a incidir en l’atenció més urgent sense oblidar la
resta d’àmbits que són de la nostra competència.
I si històriques han estat les crisis viscudes en el darrer
any, històric també va ser el canvi polític que es va produir a
la Diputació el juliol de 2019. Més enllà del relleu pel que fa a
la presidència, els dos grups que actualment formem l’equip
de govern (ERC i JxCat) vam encarar aquesta nova etapa com
una evolució de la institució -aprofitant la bona feina feta-,
més que no pas com un punt d’inflexió, i hem reforçat l’accent
social i apostat clarament pel desenvolupament sostenible i la
transformació digital de la nostra regió.
Un cop ja hem enfilat el retorn cap a la desitjada normalitat –mantenint, això sí, les necessàries mesures preventives
contra el coronavirus– continuem ferms en la nostra tasca de
mitigar els efectes de les crisis passades i presents, alhora que
12 La Façana

 el que fa a la crisi sanitària,
P
hem implantat mesures
en diferents àmbits,
mobilitzant ajuts econòmics
per als ajuntaments i
incrementant altres partides
ja previstes
engeguem noves accions de futur per al nostre territori. La
darrera la presentàvem i aprovàvem al ple la setmana passada:
el programa quadriennal d’inversions a la xarxa viària local,
per millorar les carreteres de la nostra titularitat, contribuint
així al manteniment de la població als municipis més petits de
l’interior. La lluita contra el despoblament és, de fet, un dels
nostres cavalls de batalla, amb mesures encaminades a equilibrar les oportunitats entre els pobles i les ciutats, i entre la
costa i l’interior, entre les quals també destaquen els plans per
instal·lar fibra òptica en nuclis rurals, els ajuts als ajuntaments
per a equipaments públics a través del Pla d’Acció Municipal
quadriennal, el PAM –dotat amb més recursos econòmics que
mai, i amb una planificació a llarg termini que afavoreix els
municipis– o la potenciació d’emprenedoria i ocupació. Posem
i seguirem posant l’accent en la cultura i l’educació i seguirem
treballant conjuntament amb tots els actors d’un dels sectors
claus de la nostra economia: el turisme.
E
 n paral·lel a totes les accions per garantir el benestar ciutadà arreu de les nostres comarques, participem activament
en iniciatives conjuntes amb altres administracions i entitats
per tal de millorar el nostre posicionament econòmic com a
regió, com és la defensa del corredor ferroviari mediterrani
o l’impuls de la Regió del Coneixement. Al mateix temps, a
la Diputació de Tarragona exercim de portaveu d’interessos
comuns –econòmics, turístics, socials– que tenim com a gran
regió del sud de Catalunya, mitjançant una única veu que representa els diferents accents del nostre territori.
Els propers tres anys de mandat seran cabdals en la nostra estratègia per continuar augmentant les oportunitats i la
qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats. Tenim molts reptes per endavant, però també l’embranzida, la determinació
i l’experiència demostrada els darrers dotze mesos de bona
feina col·lectiva que refermen la nostra solidesa com a administració pública.

Més val prevenir...

LA SOLUCIÓ

ESTÀ A LES TEVES MANS
KIT ANTI INUNDACIONS EBARA

APARCAMENT
INUNDAT

HABITATGE
INUNDAT

BUIDAT
DE PISCINA

BOMBA INOX 6.000 L/H - 15 M DE MÀNEGA FLEXIBLE ACOBLAMENTS A BOMBA - CAIXA DE TRANSPORT PERFORADA

Economia

Funcas empitjora la previsió de la
caiguda del PIB espanyol per al 2020
Respecte al segon trimestre, s’espera una contracció del 17% i creixements del
13,1% i el 3,9% fins a finals d’any
El panell d’analistes Funcas ha empitjorat les previsions de
creixement de l’economia espanyola per a aquest any i l’ha
situat en un -10,8% davant el -9,5% de fa uns dies per la revisió
de les estimacions a la baixa de nou dels vint panelistes. Ara
el rang de previsions oscil·la entre un descens del 8,9% i el
14%. Sobre les estimacions per al trimestre, s’espera una contracció del 17% en el segon trimestre, seguida de creixements
del 13,1% i del 3,9% en el tercer i quart, respectivament. La
demanda interna retrocedirà 10,1 punts percentuals (1,2 punts
menys que les darreres previsions) mentre que el sector exterior restarà set dècimes. Quant al 2021, les previsions apunten
a una millora de fins al 7,2% en cas que no es produeixi un
rebot aquest any.
El principal risc per a les economies, segons Funcas, és una
segona onada de contagis. De fet, recorda que les economies
del G20 entraran totes en recessió i només se salvarà la Xina,
amb un creixement de l’1%. En cas de recaiguda a la tardor que
impliqués un nou confinament, total o parcial, el PIB espanyol
es podria enfonsar un 14,3%, segons els panelistes.

El principal risc per a les
economies, segons Funcas,
és una segona onada de
contagis. De fet, recorda
que les economies del G20
entraran totes en recessió
i només se salvarà la Xina,
amb un creixement de l’1%
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De cara el 2021, si la pandèmia no s’intensifica aquesta tardor, els panelistes preveuen que l’economia espanyola creixi
un 7,2% -una estimació superior en 1,1 punts a les anteriors
estimacions- per l’enfortiment de la demanda interna, que sumarà 6,4 punts al creixement. El sector exterior aportaria vuit
dècimes. En cas de rebrot, però, les previsions apunten a un
creixement del 5,9%.

EL MERCAT DE TREBALL

Pel que fa a les estimacions en el mercat de treball, les previsions de consens indiquen una caiguda dels contractes a temps
complet en un 6% i d’un creixement del 2,4% el 2021. La taxa
d’atur se situaria en el 19,1% aquest any i en el 18% el següent,
mentre que la inflació es mantindria en nivells reduïts durant
aquest any i el que ve.
Per últim, el dèficit públic arribaria aquest any fins a l’11,9%
del PIB -1,1 punts més que en l’anterior revisió- i en el 7,4%
l’any que ve, tres dècimes més que el previst en el darrer panell.
Tots els seus membres aposten per una política fiscal expansiva
fins al 2021 i la majoria recomana no aplicar polítiques més
restrictives almenys fins al 2022.
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A www.obresambgarantia.com tot són avantatges!
Només professionals qualificats, titulats i col·legiats
s’encarregaran de la teva obra o reforma.
Comptaràs amb la garantia i suport del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Tarragona.
A la teva disposició més de 400 professionals
especialistes, tots ells de les comarques de Tarragona.

Amb la confiança de:
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Actualitat sector

La confiança empresarial es
desploma durant el segon trimestre
de 2020 per efecte de la Covid-19
Les empreses que consideren que la situació és dolenta o molt dolenta passen del
19% al 54%, tot i que creixen les que creuen que la conjuntura millorarà en un any

Imatge de la presentació del darrer Radar Cambra

Els enquestats mostren un
cert optimisme: els que creuen
que d’aquí a un any estarem
pitjor passen del 45% al 30%. I
el 60% dels empresaris creuen
que aquesta crisi durarà entre
6 i 18 mesos

L’enquesta trimestral sobre la confiança empresarial que des
de 2013 impulsen la Cambra de Comerç de Reus i l’Ajuntament de Reus en col·laboració amb el Gabinet Ceres ha
reflectit amb contundència l’impacte de la pandèmia de la
COVID-19 sobre les expectatives de les empreses.
Si l’edició del primer trimestre de 2020 ja marcava un
abans i un després del 13 de març -dia en el que es va anunciar l’Estat d’Alarma- l’enquesta del segon trimestre és aclaparadora en la caiguda dels diversos índex que mesuren l’optimisme dels empresaris. Com és habitual, el Radar Cambra
el van presentar el director tècnic de Ceres, Hildebrand Salvat, el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just,
i el regidor d’Empresa de l’Ajuntament de Reus, Carles Prats.
Entre les dades aportades pel Radar Cambra destaca que
el percentatge d’enquestats que considera que la situació
actual és dolenta o molt dolenta ha passat del 19% al 54%,
el que suposa el segon pitjor registre des que el Radar va
començar a elaborar-se, l’any 2013. També és significativa

la variació del 38% al 96% dels que consideren que el moment econòmic és pitjor o molt pitjor que fa un any. De cara
al futur, els enquestats mostren un cert optimisme: els que
creuen que d’aquí a un any estarem pitjor passen del 45%
al 30%. Una dada que lliga amb la que situa en el 60% els
empresaris que creuen que aquesta crisi durarà entre 6 i 18
mesos.
El director tècnic del Radar Cambra, Hildebrand Salvat,
considera que “era inevitable que aquesta edició reflectís
una caiguda de l’optimisme, tot i que és destacable que els
índexs millorin quan es pregunta pel futur”. Salvat matisa que “l’enquesta és molt sensible a les notícies que hi ha
en cada moment, si en lloc de fer-se durant el mes de juny
l’haguéssim fet aquesta setmana els resultats haurien estat
diferents, probablement pitjors”. El representant de Ceres
apunta que “l’estudi apunta també alguns elements positius,
com l’impuls a l’anàlisi dels escenaris, a la digitalització o
el teletreball”.
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Actualitat Gremi

Una crisi conjuntural
Carles Prats, regidor d’Empresa de l’Ajuntament de Reus,
considera que “no és una crisi estructural, és conjuntural” i
reitera que “quan se superi aquesta crisi sanitària tornarà el
consum i es reactivarà la demanda a tots els sectors de l’economia”, tot i que reconeix que “és molt complicat concretar
quan passarà tot això, perquè dependrà de l’evolució de la
pandèmia”. El regidor ha distingit també un impacte que és
molt diferent per sectors: “La indústria és més optimista perquè la seva activitat no ha resultat tan afectada, mentre que
al comerç, al turisme i als serveis en general el pessimisme
és la nota dominant”.
El president de la Cambra, Jordi Just, ha coincidit en la
dimensió “conjuntural” d’aquesta crisi i ha posat èmfasi a dir
que “és normal que moltes decisions que influeixen en el pols
de l’economia, com les inversions empresarials o el consum
privat, ara estiguin paralitzades per la incertesa del moment”.
Segons Just “quan la situació sanitària estigui més clarificada
perquè hi ha una vacuna, o un tractament efectiu contra la
Covid-19, la predisposició a la despesa tornarà i l’economia
es recuperarà”.

INVERSIÓ PÚBLICA

Tots dos han coincidit en la importància de la inversió pública per generar dinamisme empresarial i han lamentat que el
Govern permeti als Ajuntaments que gastin només el 35% dels
romanents dels seus pressupostos.
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Formació

La FLC va formar l’any passat
a Catalunya a més de 9.600
professionals del sector
L’entitat paritària, formada pels agents socials del sector, presenta la seva Memòria
d’activitats 2019 on destaca que va impartir més de 1.000 cursos formatius

La FLC va formar
l’any passat a
Catalunya a un
total de 9.652
treballadors/es de
la construcció, un
14,8% més que el
2018
Sota el títol ‘Protagonistes d’una nova
construcció’, la Fundació Laboral de la
Construcció ha presentat la seva Memòria
d’activitats corresponent a l’any 2019, que,
com l’any anterior, només estarà disponible en format digital, a través de la URL:
www.fundacionlaboral.org/memoria2019.
“Ara és temps de protagonitzar la
transformació del sector: la construcció
4.0, la digitalització, la industrialització.
Nous temps que fan imprescindible una
requalificació dels professionals, que requereixen noves competències”, comença
el primer capítol de la Memòria de l’entitat paritària, formada per la Confederación Nacional de la Construcción (CNC),
CCOO de Construcción y Servicios, i la
Federación de Industria, Construcción y
Agro d’UGT (UGT-FICA).
La Fundació Laboral de la Construcció va formar l’any passat a Catalunya a
un total de 9.652 treballadors/es de la
construcció, un 14,8% més que al 2018,
i va impartir 277.904 hores de formació
(19% més), a través de 1.041 cursos (un
17,5% més). En l’àmbit nacional, l’entitat
paritària va impartir formació a 94.858
professionals del sector, un 19,35% més
que l’any anterior, a través de més de
4.218.000 hores i d’un total de 10.102
cursos (un 12,31% més que al 2018).
Respecte als cursos més demandats,
el 71,5% dels i de les alumnes de Cata18 La Façana

lunya (6.898 treballadors/es) van triar
formació relacionada amb la prevenció
de riscos laborals (PRL), enfront d’un
27,3% (2.631 alumnes) que va optar per
una especialització en Oficis i professions
del sector, i un 1,3% (123 treballadors/
es), que va triar matèries transversals
de Gestió (ofimàtica, idiomes...). Pel que
fa a la modalitat formativa, un 90% dels
alumnes es va decantar per formació presencial (8.700).
El curs que més alumnes va tenir a Catalunya durant 2019 va ser el de “PRL per
a Treballs d’Obra de paleteria”, amb 2.290
treballadors/es, la qual cosa representa
un 23,3% de tota la formació impartida
aquest any, seguit del de “Nivell bàsic de
prevenció en construcció”, que va registrar 1.212 alumnes (un 12,3% sobre el total d’alumnes formats). En tercera posició
es troba el curs de “PRL per a Operadors
de vehicles i maquinària de moviment de
terres”, amb 239 alumnes (un 2,4%).
Esment a part mereixen els cursos on
line gratuïts sobre matèries relacionades
amb la innovació i les bones pràctiques
en el sector i que estan destinats als més
de 700.000 titulars de la Targeta Professional de la Construcció (TPC). Prop de
18.000 professionals a tota Espanya ja
han participat en algunes de les especialitats ofertes des que es llancessin l’any
2016; 2.620 d’ells al 2019.

EL PERFIL DE L’ALUMNE

El perfil del treballador que es va formar
a la Fundació a Catalunya al 2019 va ser
molt similar al d’anys anteriors. Es tracta d’un home (93,4%), d’entre 36 i 45
anys d’edat (26,5%). No obstant això, va
continuar creixent el nombre d’alumnes
ocupats que es van formar amb l’entitat paritària (53% del total), superant al
nombre de treballadors/es en situació de
desocupació, representant el 47% del total. Així mateix, el percentatge d’alumnes
estrangers es va situar en xifres molt similars a les de 2018: un 31,2% del total.

FOMENT DE LA PREVENCIÓ A
TRAVÉS DE VISITES A OBRES I
NOVES EINES

Al 2019, la Fundació Laboral va dur a
terme en tot el territori nacional 18.205
visites a peu d’obra, amb l’objectiu d’assessorar en matèria preventiva a treballadors i empreses, un 29,4% més que l’any
anterior. D’elles, un total de 8.638 van ser
realitzades a través de l’Organisme Paritari per a la Prevenció en la Construcció
(OPPC). Les altres 3.037 van ser finançades per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals F.S.P., i la resta,
per diferents governs autonòmics: 5.630,
per la Junta de Castella i Lleó; 440, pel
Govern d’Illes Balears; 360, pel Govern de
La Rioja, i 100, pel de Cantàbria.

Habitatge

La COVID-19 accentua la caiguda
de la superfície visada en un 14%
El Col·legi d’Arquitectes ressalta la importància de la rehabilitació i avisa que
no s’arribarà la descarbonització total el 2050

La crisi de la covid-19 ha accentuat la
caiguda de la superfície visada en un
14% a Catalunya durant el primer semestre en relació amb el mateix període del 2019, fins als 2.044.924 metres
quadrats, segons el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
Pel que fa els habitatges, se’n van visar 6.630, un 16,6% menys respecte el
primer semestre del 2019 i registra un
creixement negatiu per segon semestre consecutiu. La degana del COAC,
Assumpció Puig, ha explicat que l’activitat continua molt vinculada a l’obra
nova i ha ressaltat la importància de la
rehabilitació per donar resposta a un
parc d’habitatges obsolet i a l’emergència climàtica. “Si hem d’estar el 2050
absolutament descarbonitzats, no hi ha
arribem segur. En el nostre sector hi ha
molta feina a fer”, ha dit.

D’acord amb els resultats de l’activitat de la construcció i la rehabilitació
facilitats pel Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), el decret de l’estat
d’alarma va suposar una caiguda important dels visats, en especial mes
d’abril, seguit d’una lleugera recuperació al maig i al juny, però sense arribar
a les xifres del primer semestre el 2019.
Per demarcacions, la desacceleració
de la superfície visada ha estat uniforme a tot Catalunya, tot i que amb major mesura al Camp de Tarragona i a les
Terres de l’Ebre amb un 45% i un 40%
menys de superfície, respectivament
per un creixement poc habitual durant
el primer semestre. A les comarques de
Barcelona, la superfície visada ha estat
d’1.383.411 metres quadrats, xifra que
representa un descens del 10% en comparació fa un any. En canvi, a Barcelona

Segons els
resultats facilitats
pel COAC, el decret
de l’estat d’alarma
va suposar una
caiguda important
dels visats, en
especial durant el
mes d’abril
el comportament va ser invers i va augmentar un 23%.
La degana del COAC ha subratllat
que no ha sigut un semestre “normal” i
que a la crisi de la covid-19 cal afegir-hi
que al desembre el Col·legi ja preveia
una desacceleració i una aturada del
sector de la construcció després de sis
anys de creixement. La superfície visada d’obra nova aquest primer semestre
ha caigut un 16% en un any mentre
que la rehabilitació ho ha fet en un 8%
respecte al primer semestre del 2019 i
continua amb xifres molt “testimonials” respecte al volum total de l’activitat del sector (26%).
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Actualitat sector

Oposició de cambres de comerç i
entitats del país a la pròrroga de
la concessió de les autopistes
Creuen que la decisió “minvaria la competitivitat del teixit productiu” i
asseguren que les vies “ja estan amortitzades”

El Consell General de Cambres de Catalunya, la patronal
CECOT i el RACC han manifestat la seva “absoluta oposició”
a la possibilitat que el govern espanyol prorrogui les concessions de les autopistes de peatge per compensar la caiguda
d’ingressos provocada per la crisi del coronavirus. A través
d’un comunicat, les diferents agrupacions han assenyalat
que la decisió “minvaria significativament la competitivitat
del teixit productiu” davant un escenari de reactivació econòmica que es presenta “llarg i dur”. “El cost dels peatges fa
que el camí faci més pujada”, apunten. Alhora, les asseguren
que les dues vies afectades –l’AP-7 entre Cambrils i La Jonquera i l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida- “estan amortitzades
amb escreix”.
En el mateix comunicat, les Cambres, la CECOT i el RACC
recorden que el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ja
va descartar aquesta mesura el passat mes d’abril. Ara que la
pròrroga de les concessions torna a ser objecte de debat, les

Les Cambres, la CECOT i
el RACC recorden que el
ministre de Transports, José
Luis Ábalos, ja va descartar
aquesta mesura el passat
mes d’abril. Ara que la
pròrroga de les concessions
torna a ser objecte de debat,
les agrupacions admeten que
estan “sorpreses”
agrupacions admeten que estan “sorpreses”. “Si finalment
aquesta pròrroga a les concessionàries tira endavant, l’Estat
demostraria més sensibilitat cap a aquestes grans concessionàries que cap als ciutadans i el teixit empresarial, majoritàriament format per pimes”, asseguren. “Això constituiria un
greuge que s’afegiria al que històricament ha vingut patint
Catalunya en l’àmbit dels peatges”, afegeixen.
Finalment, les organitzacions recorden que ja van enviar
una carta al ministre Ábalos el passat 30 d’abril en relació a
aquesta qüestió, una missiva que “no va tenir cap resposta”.
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Actualitat sector

El consum de ciment cau un 16%
i la producció un 19% durant al
primer semestre de 2020
Les plantes catalanes han funcionat molt per sota del 40% de la seva capacitat
en els primers sis mesos de l’any
El consum de ciment a Catalunya ha
caigut un 16% durant els primers sis
mesos de l’any i la producció ha disminuït un 19%, segons un comunicat
l’Agrupació de Fabricants de Ciment de
Catalunya. De fet, el consum domèstic ha quedat molt per sota del milió
de tones, amb 937.000. Ciment Català
explica que les plantes catalanes “han
funcionat per sota del 40% de la seva
capacitat” durant aquest mateix període.
Segons el sector, la situació és “crítica” perquè “s’acumulen a unes xifres
molt negatives de la darrera dècada”.
Per això, el president de Ciment Català, Salvador Fernández Capo, avisa que
“només una decidida actuació de les
administracions públiques pot evitar

l’amenaça d’aturada per a algunes de
les fàbriques”.
El màxim representant del sector
avisa que hi ha un “problema greu” a
curt termini perquè tot i que es tornen a licitar projectes “no existeix una
continuïtat en la promoció d’obres que
mantinguin l’activitat del sector”.
Fernández Capo ha recordat que la
construcció és important per a la recuperació econòmica, i que Catalunya
“manté necessitats significatives no
satisfetes en infraestructures de transport de persones i mercaderies via ferrocarrils, ports, carreteres i avió així
com mancances en el manteniment de
les infraestructures existents”. A més
la patronal també demana inversió en
habitatge públic.

937.000
Són les tones de ciment
català que han anat a parar
al consum domèstic
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Actualitat Reus

Adjudicat a Batlle i Roig Arquitectura
l’avantprojecte del nou entorn del
passeig Mata i el Carrer Ample
Haurà de contemplar un aparcament soterrani al llarg del passeig Mata, amb
capacitat per a uns 400 vehicles

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Batlle i Roig Arquitectura SLP el contracte per a la redacció de l’avantprojecte
d’urbanització de l’entorn del passeig Mata i el carrer Ample.
El document ha d’aportar idees per millorar els espais públics
d’aquesta zona del nord de la ciutat; reordenar els vials i les
zones verdes; revisar la mobilitat; millorar la connectivitat de
l’estació de trens amb el centre de Reus; i integrar els dos espais
en el seu entorn.
L’avantprojecte haurà de contemplar un aparcament soterrani al llarg del passeig Mata, amb capacitat per a uns 400
vehicles. La proposta servirà de guia per la futura inversió en
obra.
En l’àmbit de la mobilitat, el document també ha de preveure la incorporació de carril bici tant al passeig Mata com al
carrer Ample, d’acord amb les previsions del Pla de Mobilitat
Urbana de Reus.
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L’àmbit de l’avantprojecte abasta el passeig de Mata, des del
passeig Sunyer fins al carrer de General Moragues, l’entorn de
l’estació de ferrocarril (plaça de l’Estació, avinguda del Segle
XX i carrer del Bisbe Borràs), i el carrer Ample des del passeig
Mata fins a la plaça de la Llibertat. En conjunt, tot l’àmbit té
una superfície aproximada d’uns 41.000 m²
Finalment, l’avantprojecte ha d’incorporar propostes de millora de l’entorn immediat de l’àmbit d’actuació, com la connectivitat entre l’avinguda del Comerç i el passeig de la Boca de
la Mina amb el Passeig Mata i la plaça de l’estació, per superar
l’efecte de barrera que causa la infraestructura ferroviària; o la
promoció d’edificis verds, amb accions que tinguin per objectiu la naturalització els edificis del voltant, com la creació de
murs verds. L’import d’adjudicació del contracte és de 15.900,03
euros, i té un termini de redacció de l’avantprojecte de quatre
mesos a comptar des de la data de signatura del contracte.

Actualitat Reus

Finalitzen les obres del poliesportiu
lleuger vinculat a l’escola Cèlia Artiga
L’empresa municipal Reus Report i Lleure treballa en el protocol per obrir les
instal·lacions a altres usos
Han finalitzat les obres de construcció del poliesportiu
lleuger vinculat a l’escola Cèlia Artiga. La instal·lació obrirà
al setembre per a les activitats esportives del centre educatiu,
mentre l’empresa municipal Reus Report i Lleure treballa en el
protocol per obrir les instal·lacions a altres usos.
El nou equipament té una superfície de 2.245 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, apta per
a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el
patinatge i l’hoquei patins.
Els treballs de construcció del nou poli lleuger del barri de
Sol i Vista van començar el mes d’abril de l’any passat. L’obra
l’ha executat l’empresa Voracys SL, amb un pressupost d’adjudicació de 1.210.321,99 euros.

POLILLEUGER VINCULAT AL JOAN REBULL

Paral·lelament, l’empresa municipal té en marxa la construcció
del polilleuger del barri Niloga. Reus Esport i Lleure SA va adjudicar a Construccions Jaén Vallés SL el contracte per a la construcció de l’equipament per un import de 1.464.489.20 euros.
Aquest equipament tindrà una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22x44 metres, que també
serà apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala,
inclosos el patinatge i l’hoquei patins.

La parada del sector de la construcció durant les primeres
setmanes de l’estat d’alarma, sumat a les afectacions climatològiques, van obligar a reprogramar la finalització de l’obra per
finals de 2020.

QUATRE POLIS LLEUGERS

Reus disposarà de quatre polilleugers quan entrin en funcionament els dos nous. Reus Esport i Lleure gestiona ara els dos
equipaments vinculats a les escoles Alberich i Casas i Ciutat
de Reus.
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Actualitat sector

Llum verda al Pla Nacional per
eliminar l’amiant a Catalunya
S’han aprovat les quatre mesures prioritàries que s’han de portar a terme a curt
termini en el període 2020-2021
La Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC)
ha donat llum verda a l’estructura del Pla Nacional per eliminar
aquest element d’arreu de Catalunya, en la segona reunió que
ha mantingut des que es va constituir el desembre passat. La
CEAC ha aprovat les nou línies estratègiques del pla i ha designat les unitats responsables d’elaborar el contingut de cadascuna. A banda, també s’han aprovat les quatre mesures prioritàries que s’han de portar a terme a curt termini en el període
2020-2021. A més, durant la reunió també s’ha informat de la

El pla inclourà mesures
relacionades amb el cens
d’espais i edificis que
contenen amiant; els
aspectes relatius a la salut de
les persones; les activitats
legislatives que es necessiten
portar a terme; les fonts
de finançament possible i
l’avaluació econòmica de
cada una de les línies del Pla,
i el tractament dels residus
que genera
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voluntat d’incorporar algunes de les accions per a l’erradicació
de l’amiant a Catalunya en el Pla de Reactivació Econòmica i
Protecció Social de la Generalitat.
El Pla Nacional inclourà mesures relacionades amb el cens
d’espais i edificis que contenen amiant; els aspectes relatius
a la salut de les persones; les activitats legislatives que es
necessiten portar a terme; les fonts de finançament possible
i l’avaluació econòmica de cada una de les línies del Pla, i el
tractament dels residus que genera la retirada de l’amiant, entre
altres qüestions.
Pel que fa a les mesures per al termini 2020-2021 que també
s’han aprovat, la primera és elaborar un pla de formació inicial
per a personal de les administracions públiques de tal manera
que puguin identificar la presència de materials amb contingut
d’amiant.
Una altra és continuar amb la tasca d’erradicació de l’amiant
en els centres educatius de la Generalitat, iniciada els darrers
anys. La tercera passa per facilitar a les diferents administracions públiques eines de suport a la contractació de la identificació, diagnosi i avaluació de l’amiant als edificis.
I finalment s’ha aprovat posar a disposició de la ciutadania un espai web que reculli de forma ordenada i concentrada
la informació sobre l’erradicació de l’amiant, i faciliti pautes i
respostes sobre què fer, quan i com, en relació amb aquest tema.

Actualitat Reus

Avança el disseny del futur parc
del lliscament i els parcs dels
Capellans i de la Festa
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a SCOB arquitectura i paisatge SLP
el contracte per a la redacció del projecte executiu
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a SCOB arquitectura i paisatge
SLP el contracte per a la redacció del projecte executiu del futur
parc de lliscament de la ciutat. El document ha de plantejar el
redisseny i ampliació de l’actual skateparc del parc dels Capellans
i, alhora, ha de proposar un estudi previ per a la reordenació dels
espais adjacents al futur parc del lliscament: el Parc dels Capellans, les piscines municipals a l’aire lliure, el Parc de la Festa, les
actuals instal·lacions de petanca i la zona d’elements esportius.
El pressupost d’adjudicació del contracte és de 25.167 euros,
i el projecte executiu ha d’estar redactat amb un termini de 4
mesos des de la data de formalització de l’adjudicació.
El projecte executiu del parc del lliscament haurà de definir la remodelació de l’actual skatepark, del qual es preveu
conservar el quarter pipe actual, i ampliar-lo amb una zona de
«pools», i altres elements i espais esportius complementaris al
cantó nord de la pista actual.
Igualment, es preveu traslladar la zona de la petanca i de
la pista esportiva actuals al voltant del parc de la Festa; i crear
una nova zona d’aparcament arbrada per a vehicles a la part
nord de l’àmbit.

L’estudi de la Festa haurà de preveure zones per a activitats
festives culturals i musicals, on s’hi puguin realitzar activitats
com tallers culturals i educatius, les Barraques de la Festa Major
amb aforament màxim de 12.000 i 15.000 persones, concerts i
espectacles musicals amb aforament entre 5.000 i 8.000 persones, fires com la del Cavall per Sant Jaume amb aforaments
d’unes 5.000 persones.
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Cultura i patrimoni

La Sagrada Família torna a obrir
les portes amb restriccions
Des del dia 15 de juliol, ja es poden adquirir entrades al web de l’obra d’Antoni Gaudí

Seguint amb la gradual obertura de la Basílica de la Sagrada Família, ja s’ha concretat un pas més del procés: el temple
obrirà per a tots els visitants els matins
dels caps de setmana en horari de 9 a 15
h, a partir del dissabte 25 de juliol.
Des del passat 15 de juliol a les 12 h,
ja es poden adquirir les entrades a la web
de la Sagrada Família (www.sagradafamilia.org).
Per al director general de la Sagrada
Família, Xavier Martínez, el balanç dels
primers dies de la reobertura és positiu: «Hem notat l’emoció de molta gent
en entrar a la Sagrada Família i l’agraïment dels professionals homenatjats
per la seva tasca durant la pandèmia». A

26 La Façana

la vegada, el fet que s’esgotessin en cinc
hores les més de 37.000 entrades de la
fase Hora Barcelona confirma que «els
barcelonins i barcelonines volien tenir
el seu espai i el seu moment per poder
gaudir de la bellesa única de la Sagrada
Família».

HORA BARCELONA

La Sagrada Família va iniciar el 17 de juliol la segona fase del procés de reobertura, anomenada «Hora Barcelona». Es
tractava d’un homenatge que vol fer la
Basílica a tots els barcelonins i barcelonines que conviuen amb el temple i han
seguit el seu dia a dia durant tots aquests
darrers anys.

Cal recordar que la proposta Hora
Barcelona va tenir una bona acollida per
part dels barcelonins i barcelonines. Tant
és així, que en menys de cinc hores es
van esgotar les 37.000 entrades per
visitar el temple els mesos de juliol i
agost.
Els ciutadans i ciutadanes que van
poder aconseguir la seva entrada tindran
una nova oportunitat el 3 d’agost, data
en la qual s’obrirà el període de reserva
d’entrades del mes de setembre. Cada
mes s’aniran oferint als barcelonins i
barcelonines les corresponents entrades
per als caps de setmana del mes següent
fins a completar l’aforament del mes de
desembre.

El Gremi de la Construcció del Baix Camp agrupa els constructors i empresaris de la comarca per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i posa a disposició dels seus agremiats
els serveis de:

PER I TATGES

ASSE S SO RIA J U RÍ DI CA

ASSESSO R I 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
www.gremiconstrucciobaixcamp.cat
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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.

