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CONSTRUCCIONS PLANA
REALITZA LA REFORMA
DEL NOU RESTAURANT
DE FERRAN CERRO
L’empresa de Vila-seca ha estat l’escollida per fer els treballs
d’un projecte encarregat a l’arquitecte Anton Banús
Pàg 4

EL GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ PARTICIPA AL CONSELL
MUNICIPAL DE L’HABITATGE DE REUS
Pàg 16

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

A L S E R V E I DE L E S E M P R ESE S
I E L S P R O F E S S I O NA L S

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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Reclamem al Govern
de la Generalitat un
compromís ferm i
decidit
Els agents socials i econòmics més representatius de Catalunya –Foment del Treball, PIMEC, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya-,
membres del Consell del Diàleg Social, han adreçat una carta al vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès,
per sol·licitar una proposta urgent per abordar les mesures que han
de compensar alguns sectors afectats per la desescalada i iniciar el
treball en el marc del diàleg social amb la màxima celeritat.
La missiva s’ha enviat després que el passat 13 de novembre es
reunissin els agents socials i econòmics amb el vicepresident per
tractar el malestar sobre el desenvolupament dels treballs del diàleg
social i la falta d’acords amb els agents socials i econòmics en aquest
període en aspectes centrals per compensar a empreses i treballadors
i treballadores l’impacte de les conseqüències de la crisi sanitària.
A la reunió es va acordar que el Govern traslladaria una proposta
compromesa i s’establiria una agenda de matèries per a la concertació i 15 dies després no hi hagut cap tipus de resposta per part de
l’Executiu català.
Des del Gremi de la Construcció del Baix Camp donem suport a
aquestes demandes i exigim al Govern compromisos ferms i eficients
i sobretot accelerar aquestes mesures i que siguin realment efectives.
Els agents socials i econòmics des d’un primer moment han manifestat el seu compromís per contribuir a les millores necessàries
dels mecanismes administratius i dels criteris per fer arribar els ajuts
a les persones afectades, però volen tenir la certesa que els compromisos assolits es concreten i es porten a terme.
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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retirada d’amiant
Catalunya registra 242
concursos a empreses
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Empreses

Menjador del restaurant de Ferran Cerro, amb
disseny de l’empresa 05 Cristina Arnedo.
Fotos: Arnau Pérez de Tudela.

CONSTRUCCIONS PLANA REALITZA LA
REFORMA DEL NOU RESTAURANT DE
FERRAN CERRO A LA PLAÇA DEL CASTELL
L’EMPRESA DE VILA-SECA HA ESTAT L’ESCOLLIDA PER FER ELS TREBALLS
D’UN PROJECTE ENCARREGAT A L’ARQUITECTE ANTON BANÚS
Tot i que el sector de la restauració s’ha vist sotmès en els darrers mesos a una profunda crisi
per les restriccions sanitàries per la Covid-19,
alguns emprenedors han decidit impulsar amb
força nous negocis.
Aquest és el cas del cuiner reusenc Ferran
Cerro, que fa uns mesos va tancar el seu restaurant al carrer de Sant Joan per traslladar-se a
un nou espai més ampli i més cèntric, a la plaça
del Castell, on fins fa uns mesos s’hi trobava la
Glorieta del Castell.
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El trasllat, però, es va veure afectat per la
Covid19 i l’aturada del sector de la construcció
durant unes setmanes i després el tancament del
sector de la restauració. Les obres van començar al mes de novembre de 2019 i finalment van
acabar al mes d’abril d’aquest 2020, tot i que el
restaurant no va poder obrir fins a mitjan de juny,
un cop es van aixecar les restriccions de la primera onada de la pandèmia.
Però no ha estat només un trasllat i una redecoració efectiva i moderna de l’espai per guanyar

La nova escala de volta
catalana del restaurant
pere pujar als habitatges
de l’edifici.

lluminositat i amplitud; el nou restaurant ha
modificat sensiblement la distribució de l’antic
restaurant de la Glorieta del Castell per permetre
l’accés directe als habitatges situats a les 2 plantes superiors, sense haver de passar per l’interior
de l’establiment i l’adaptació de l’activitat a les
noves exigències de la normativa actual al sector
de la restauració en matèria de seguretat i lluita
contra incendis.
Del projecte de reforma i rehabilitació se
n’ha encarregat l’empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Plana Hortoneda SL, a
partir del projecte executiu de l’arquitecte Anton Banús.
Les obres partien d’un edifici amb planta baixa, planta altell, primer pis i dues plantes d’habitatge a la qual s’accedia des del restaurant.
El projecte plantejava bàsicament el canvi
d’activitat de la planta segona, destinada fins
ara a magatzem, i que ha passat a ser habitatge,
segon recull l’arquitecte Anton Banús a la seva
memòria.

Les obres van començar al mes de
novembre de 2019 i finalment van
acabar al mes d’abril, tot i que el
restaurant no va poder obrir fins
a mitjan de juny, un cop es van
aixecar les restriccions de la primera
onada de la pandèmia
ESCALA DE VOLTA CATALANA

El canvi en la propietat del restaurant comportava el
fet d’haver de resoldre l’accés independent, des de
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Una imatge del procés
constructiu de la façana.

la plaça del Castell, tant per aquest nou habitatge
com pel que hi ha al pis superior. Aquest accés independent s’ha aconseguit aprofitant una obertura
en planta baixa donava llum al darrera de la barra
del restaurant. Des d’aquesta entrada s’accedeix amb
una escala compensada fins al nivell de la planta primera, i a partir d’aquí, i amb una escala d’un tram,
enllaça amb el nucli d’escala actual que ens porta
fins a les plantes segona i tercera.
Per altra banda, des de la planta baixa i amb
una rampa s’accedeix també a l’ascensor. Pel que fa
al restaurant l’afectació d’aquesta reforma ha estat
mínima: en la planta baixa s’ha perdut una part de

El canvi en la propietat del restaurant
comportava el fet d’haver de resoldre
l’accés independent, des de la plaça
del Castell, tant per aquest nou
habitatge com pel que hi ha al pis
superior
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l’espai de la barra de bar i en la planta altell s’ha reduït els serveis de dones i el d’homes. Aleix Plana, el
responsable de la reforma, considera que la solució
de volta catalana ha estat ideal pel poc espai que es
disposava com a solució.

ENDERROCS

Prèviament es van haver de fer diversos enderrocs pel nou replantejament de l’espai i uns
petits moviments de terres i unes petites excavacions. La reforma no ha afectat l’estructura
ni tampoc la façana ni la coberta de l’edifici. En
quant a materials, pels falsos sostres i envans
nous s’han utilitzat les plaques de cartró guix i
pels paviments, a la rampa per accedir a l’ascensor s’ha col·locat un paviment de gres ceràmic
i en els graons de les escales s’han acabat amb
peces de marbre.
Al mateix temps, bona part del treball del
projecte d’adequació i reforma, si descomptem les
mesures de seguretat anti Covid, ha estat l’adaptació de la cuina a les normatives en quant a lluita
contra incendis. Per això s’ha instal·lat e el sostres
de la primera planta una recoberta a base de morter ignífug per tal de garantir una residència al foc
de 120 respecte els dos sectors.
El projecte de reforma i interiorisme ha estat
realitzat per l’estudi 05 Cristina Arnedo interiorisme. (www.05cristinaarnedo.com).

Ferran Cerro,
un cuiner top al cor Reus

Nascut a Reus l’any 1988, el 2004 Ferran Cerro comença la seva formació en el món dels fogons. Tot
i començar a donar els seus primers passos prop de
casa en restaurants com el Rincón de Diego i La Grava, la seva actitud inquieta el va portar a entrar a les
millors cuines del país. Des del 2006 fins el 2011 va
ser part de l’equip de les cuines del Celler de Can
Roca, el Arzak, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, 5
anys com a cap de cuina de Sergi Arola i l’any 2016
també com a cap de cuina de Nandu Juvany.

L’any 2017 obre al carrer Sant Joan de Reus un
petit restaurant que portaria el seu nom. En dos anys
se li ha quedat petit, i coincidint gairebé amb el primer Sol Repsol, el 2020 obre al nou local de la Pl.
del Castell acompanyat pels puntals de l’equip que
han estat amb ell des dels inicis i nous companys
de viatge.

El cuiner Ferran Cerro
amb una de les seves
creacions.
Foto: Andreu Llauradó

Més info: www.ferrancerro.com
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Actualitat territori

Millora la contractació de tècnics
i constructors de Km0 al Camp
de Tarragona
Les dades que ha donat a conèixer el COAATT evidencien que encara hi ha
empreses i institucions que segueixen contractant treballadors de fora de la província
neralitat, que no ha adjudicat les seves
intervencions a empreses del territori.
Excepcionalment, hi ha administracions com l’Ajuntament de Vila-seca, en el
cas de la rehabilitació de la Cooperativa
Agrícola que ha comptat amb una inversió important; la Bisbal del Penedès o el
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que han optat per utilitzar els serveis
tècnics de professional de fora de la província en determinades adjudicacions de
consideració.

EL SECTOR PRIVAT

Les inversions realitzades al sector de la
construcció per empreses del sector privat i Administracions públiques del Camp
de Tarragona, evidencien que, majoritàriament, aquestes confien en el personal
tècnic i els constructors de les nostres
comarques. Així ho constata el Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT)
en base a les dades del seu registre.
Des del COAATT es recorda que ara,
més que mai, cal que el territori reinverteixi i cregui en les seves potencialitats
internes, confiant en els professionals,
tècnics i empreses del mateix territori.
Així, segons el registre del COAATT,
el Port, la Diputació de Tarragona, els
ajuntaments i els Consells comarcals,
gairebé sense excepció, contracten els

serveis tècnics i de seguretat d’arquitectes tècnics o enginyers d’edificació de la
demarcació amb els seus processos de licitació. La inversió realitzada per aquestes administracions i institucions durant
l’any 2018 ronda els 100 milions d’euros
des de l’any 2018.
Els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat o el
Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes, Adif o Correos, les licitacions acaben contractant habitualment
responsables tècnics i empreses de la demarcació. Hi ha empreses públiques, com
l’Hospital Universitari Joan XXIII, que no
ho feia de manera habitual però que últimament si que ha realitzat inversions en
empreses i tècnics de la zona. Per altra
banda trobem Infraestructures de la Ge-

El Port, la Diputació, ajuntaments i Consells,
gairebé sense excepció, contracten els serveis
tècnics i de seguretat d’arquitectes tècnics o
enginyers d’edificació de la demarcació amb
els seus processos de licitació
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Pel que fa a l’empresa privada, les dades
són similars a les de les administracions
públiques. Del total d’inversions registrades al COAATT, aproximadament un
75 % del total, amb un import de uns 756
MEUR, les porten a terme constructors i
arquitecte tècnics de les comarques de
Tarragona.
Port Aventura Entertainment i Mediterranea Beach & Golf Comunnity, són
dues de les empreses més importants de
les comarques de Tarragona amb inversions que superen els 20 MEUR que no
confien gairebé mai en serveis tècnics de
la seva àrea geogràfica més propera. El
mateix es podria dir de Sabadell Real State Development, tot i que en aquest cas el
nivell d’inversió seria inferior.
Una situació que ha canviat totalment és la de l’empresa d’abast nacional
Mercadona. Des de finals de 2019, la confiança en el personal tècnic i empreses
del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
ha anat augmentant i cada vegada ha invertit més diners en desenvolupament de
projectes a les nostres comarques comptant amb tècnics i empreses constructores de la zona.
Des del COAATT es recorda que existeix una eina creada per aquest Col·legi que posa a l’abast de tothom, des de
grans empreses a particulars, els serveis
de professionals tècnics i empreses del
territori. Es tracta del portal www.obresambgarantia.com que el COAATT va
posar en funcionament l’any 2015 on es
cerquen projectes del territori i s’ofereixen a tècnics propers, tècnics km 0 que
estan preparats per afrontar qualsevol
de les obres que el territori necessita i de
manera competitiva en tots els sentits.

Ocupació

pots fer
El teu web de confiança on garanties!
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Tots els
professionals que
hi trobaràs són
Tècnics Especialistes
propers a
casa teva!

Amb la col·laboració
del Gremi de la Construcció
del Baix Camp
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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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Formació

La FLC amplia l’oferta formativa
amb la modalitat Aula Virtual
Destaca la primera experiència portada a terme al Centre de Formació de
Tarragona, on s’està realitzant un certificat de professionalitat d’Activitats
Auxiliars de Magatzem

La Fundació Laboral de la Construcció
de Catalunya ofereix tots els seus serveis
a través dels seus 4 centres de formació
a Catalunya, entre ells un nou centre a
l’Hospitalet de Llobregat, aplicant totes
les mesures de prevenció i seguretat,
exigides per les autoritats competents,
adaptant les seves metodologies a l’actual situació de pandèmia.

Per això, fent un pas més i adaptant-nos a les noves necessitats del
sector, la Fundació ha actualitzat i
ampliat la seva oferta formativa amb
la modalitat d’Aula Virtual, aprofitant les eines tecnològiques i digitals
i apostant per noves metodologies en
formació, donant servei a empreses i
treballadors i on formadors i alumnes

intercanvien continguts en un entorn
online.
Aquestes eines amb les quals compta
la Fundació Laboral ens ajuden a mantenir el contacte amb empreses i treballadors d’una manera més personalitzada
podent presentar-los noves opcions formatives adaptades a les seves necessitats.
En aquesta modalitat destaquem la
primera experiència portada a terme al
nostre Centre de Formació de Tarragona, on s’està realitzant un certificat de
professionalitat d’Activitats Auxiliars de
Magatzem.
Els alumnes a través de l’aula virtual
aprenen continguts relacionats amb les
operacions que es realitzen a un magatzem i activitats relacionades. Un cop
finalitzada la part teòrico-pràctica del
curs, els alumnes realitzaran pràctiques
professionals en diferents empreses del
territori.
Des de la Fundació Laboral de la
Construcció Catalunya s’ampliarà l’oferta
formativa en aquesta modalitat a altres
especialitats, com ara Introducció a la
metodologia BIM, etc.
A més l’entitat paritària té previst realitzar durant els propers mesos diferents
accions formatives subvencionades adreçades a personal en actiu de diversos sectors.
Per a més informació:
FUNDACIÓ LABORAL DE
LA CONSTRUCCIÓ
Centre de Formació de Tarragona
Cl. Riu Algars S/N – 43006 – Tarragona
Telèfon: 977 55 47 47

Acció formativa

Hores

Operador de manipulador telescòpic. perfeccionanament II

20 h

Operacions de minicarregadora – miniexcavadora

50 h

Operacions amb plataformes elevadores mòbils de personal (pemp) categoriess 3a i 3b

14 h

Operacions de grua autocarregant

75 h
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Habitatge

Baixa la compravenda d’habitatges
i la xifra d’hipoteques a Catalunya
Catalunya ha estat el territori de l’Estat que vha registrat la major caiguda en
la constitució d’hipoteques a l’agost

La compravenda d’habitatges Catalunya
es manté a la baixa, però va deixant enrere la caiguda dels últims mesos. Segons les dades avançades recentment

pel Col·legi de Registradors, la compravenda d’habitatges a Catalunya va registrar una caiguda de l’11,9% interanual al setembre, una xifra que contrasta

A les comarques de Tarragona, es van
concretar 326 préstecs hipotecaris, un
25% menys que a l’agost del 209, mentre
que l’import prestat va pujar fins als
35,4 milions d’euros, un 18,7% menys,
i l’hipoteca es va situar en uns 108.757
euros de mitjana
12 La Façana

amb els descensos de l’agost (-22,5%) i
del segon trimestre (-35,9%). Al conjunt
de l’Estat espanyol, per altra banda, la
compravenda d’habitatges es va estabilitzar: durant el novè mes de l’any es
van tancar 35.694 operacions, només un
0,7% menys respecte al mateix període
de l’exercici anterior. Les comunitats on
més va incrementar-se la compravenda
d’habitatge van ser Astúries (+52,6%),
Extremadura (+44,8%) i La Rioja (+32%).

DESCENS DE
LES HIPOTEQUES

El nombre d’hipoteques sobre habitatges va caure un 23,5% a l’agost en
relació al mateix mes de l’any passat,
segons ha informat l’Estadística d’Hipoteques de l’INE. Concretament, es
van signar 2.787 operacions, un 36,7%
menys respecte al juliol. Pel que fa el
capital prestat, va pujar fins als 451

milions d’euros, un 11,1% menys que
a l’agost del 2019 i un 38,4% menys
que el mes anterior. El capital mitjà
per préstec es va situar en els 161.825
euros. Al conjunt de l’Estat, el descens
va ser molt més moderat, del 3,4%, fins
als 19.825 habitatges, un 23,8% menys
que a juliol. El capital prestat va ser de
2.670 milions d’euros, un 0,5% anual
més, mentre que l’import mitjà es va
situar en els 134.678 euros.
Catalunya va ser el territori de l’Estat que va registrar la major caiguda en
la constitució d’hipoteques a l’agost,
amb un 23,5% anual; seguit del País
Valencià, amb un 23,4% menys i el País
Basc, amb un 6,3% menys.
Per demarcacions, a les comarques
de Tarragona, es van concretar 326
préstecs hipotecaris, un 25% menys que
a l’agost del 209, mentre que l’import
prestat va pujar fins als 35,4 milions
d’euros, un 18,7% menys, i l’hipoteca
es va situar en uns 108.757 euros de
mitjana.
A la de Barcelona es van signar
2.042 hipoteques, xifra que representa
un descens del 17,7% respecte a l’agost
del 2019, mentre que l’import mitjà es
va situar en els 356,2 milions d’euros,
un 10,7% menys. L’import mitjà de les
hipoteques es va situar en els 174.429
euros.
A les comarques de Girona és on es
va produir la major caiguda, amb un 302
operacions, és a dir, un 48,% menys en
comparació a l’agost de l’any passat. El
capital prestat es va mantenir pràcticament estable, amb 48,7 milions d’euros, un 0,24% menys. Per tant, l’import
mitjà per hipoteca es va situar en els
161.215 milions d’euros.
Per últim, a les comarques de Lleida,
es van signar 117 hipoteques, és a dir
un 19,3% menys que el mateix mes de
l’any passat, segons les dades provisionals de l’INE. El capital prestat va ser
de 10,7 milions d’euros, un 32% menys,
i l’import mitjà per hipoteca va ser de
91.290 euros.

El Suprem no considera abusiu l’ús
de l’IRPH
Assegura que aquest és un índex “oficial” i “menys
manipulable que l’Euríbor”
El Tribunal Sumprem veu “falta de transparència” en la comercialització de les
hipoteques lligades a l’índex, defensa que l’IRPH no és abusiu. Segons l’escrit,
l’IRPH és un índex “oficial” i, per tant, les entitats que l’oferien no vulneraven la
bona fe. Per altra banda, el Suprem defensa que l’IRPH és un índex fiscalitzat per
l’administració i, per tant, “menys manipulable” respecte a altres com l’Euríbor,
calculat pels bancs. Tot i la sentència, les associacions de consumidors defensen
que la venda d’hipoteques lligades a l’índex es va fer amb “mala fe” i subratllen
que els clients no van poder comparar l’IRPH amb altres alternatives.
Segons els arguments del Suprem, la falta de transparència no és un tret
exclusiu de l’IRPH. Si bé es tracta d’un índex que apareix al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE), el tribunal considera que és difícil comprendre’l. En aquest sentit, el Suprem assenyala que això passa amb tots els índexs, i fins i tot afegeix
que l’Euríbor no superaria aquesta prova. En la mateixa línia, l’alt tribunal
apunta que les entitats financeres no van facilitar informació suficient als
consumidors sobre l’evolució de l’índex durant els últims anys.
Les diferents associacions de consumidors han mostrat la seva disconformitat amb la sentència i només comparteixen l’opinió del magistrat Arroyo
Fiestas, l’únic que va emetre un vot particular. Segons l’Associació d’Usuaris Financers (Asufin) en un comunicat, els arguments que exposa el Suprem
“deixen clar que va no va existir la bona fe” i que es va produir “una situació
de desequilibri” entre els clients i les entitats bancàries. “És per això que l’ús
de l’IRPH s’hauria d’haver declarat nul”, defensa. En la mateixa línia s’ha expressat l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes d’Estalvi i Assegurances (Adicae), que identifica “abusivitat” per part dels bancs i qualifica la sentència del
Suprem de “decebedora”.

Nova baixada de l’euribor fins
al -0,466% a l’octubre
L’euríbor, l’índex de referència dels préstecs hipotecaris, ha baixat de nou
aquest octubre fins a situar-se en el -0,466%. El mes anterior estava en el
-0,415%. Si es tenen en compte els últims dotze mesos, l’euríbor ha perdut
-0,162 punts. L’euríbor es calcula amb les dades de les principals entitats de
la zona euro i és un tipus d’interès mitjà que ofereixen les entitats per les
operacions de dipòsit d’euros a un any.
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Ocupació

La xifra de desocupats
se situa en 58.938
al Camp de Tarragona
i Terres de l’Ebre
Respecte fa un any hi ha un 27,2% més d’aturats i
10.000 afiliats menys a la Seguretat Social

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

L’atur registrat al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre ha pujat en 943
persones a l’octubre, un augment de
l’1,63% respecte el mes anterior. Respecte fa un any, però, hi ha 12.602 aturats més –un increment del 27,2%. De
les 58.938 persones aturades actualment, 25.870 són homes i 33.068 dones.
En relació a l’edat, del global de desocupats, 6.147 són menors de 25 anys. De
la seva banda, la contractació creix amb
25.953 nous contractes. Són 1.934 més
que el mes anterior, però 6.000 menys
que fa un any. La pandèmia de la covid-19 continua destruint llocs de treball. A l’octubre hi havia 304.731 afiliats
a la Seguretat Social a la demarcació, un
miler menys que al setembre i 10.000
menys que fa un any.

943

És la xifra de nous aturats
registrada a l’octubre
a les comarques
de Tarragona
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Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social constaten que la pandèmia segueix impactant damunt l’economia de
la demarcació. A l’octubre es registren
58.938 aturats al Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre. Per sectors, 2.711
són de l’agricultura, 4.956 de la indústria, 5.007 de la construcció i 42.277
del sector serveis, el més colpejat per
la crisi.

MENYS ATURATS
A LA CONSTRUCCIÓ

Respecte el mes de setembre el sector
que concentra més desocupats és el
dels serveis, amb 875. Per contra, hi
ha 33 aturats menys a l’agricultura, 52
menys a la indústria i 71 menys a la
construcció, segons l’estadística.
El nombre d’afiliats a al Seguretat
Social ha patit una lleugera davallada
a l’octubre i se situa ara en 304.731
persones. Són 1.026 menys que al setembre, una variació del 0,34%. Respecte fa un any, però, hi ha 10.226
afiliats menys, un 3,25% menys.
Pel que fa a la contractació, a l’octubre s’han signat 25.953 nous contractes, un 8,05% més que al setembre
però gairebé un 19% menys que fa un
any. La immensa majoria, 23.668 han
estat temporals, mentre que 2.285
han estat indefinits, segons el Ministeri.

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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Actualitat Reus

El Gremi de la Construcció
participa al Consell Municipal
de l’Habitatge de Reus
Es tracta de l’òrgan de participació per impulsar polítiques a la ciutat de Reus
per fomentar l’accés a l’habitatge

El Consell Municipal de l’Habitatge, creat per acord del ple de l’Ajuntament per
avançar cap al dret efectiu a l’habitatge
de la ciutadania, va celebrar el passat 24
de novembre la seva reunió constitutiva
amb el propòsit de debatre i formular
propostes sobre la política municipal
d’habitatge a partir de la participació
de la ciutadania, entitats i col·lectius,
agents econòmics i socials, i representants de l’Ajuntament. El Gremi de la
Construcció del Baix Camp forma part
d’aquest consell i s’integrarà en diverses de les comissions que s’han creat per
tal de fer escoltar la veu de l’agremiat

i traslladar la visió del agremiats. ‘Des
del Gremi es considera molt important
aquest nou consell i la participació de
tots el sector implicats”, afirmen fonts
del Gremi.
El consell es fixa com a objectius generar debat i opinió en relació a l’habitatge, fomentant el consens en les polítiques municipals; formular propostes en
matèria d’habitatge a la ciutat; i servir
de fòrum on el govern municipal faciliti
informació sobre la seva acció en matèria d’habitatge, i fer-ne el seguiment. En
particular, seguir el desenvolupament del
Pla Local d’Habitatge de Reus.

El consell es fixa com a objectius
generar debat i opinió en relació a
l’habitatge, fomentant el consens
en les polítiques municipals i la
formulació de propostes en matèria
d’habitatge a la ciutat
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Presidida per la regidora d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, el
consell hvaa constituir en la seva primera reunió els grups de treball, que han de
debatre a l’entorn de quines necessitats
d’habitatge té la ciutat, on estan localitzades aquestes necessitats d’habitatge; i
quines polítiques s’endeguen per cobrir
aquestes necessitats detectades.
La reunió també va servir perquè la
vicepresidenta del consell, la regidora
d’Economia, Coneixement i Habitatge,
Teresa Pallarès, apunti les línies de treball de la regidoria, centrades en facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer, constituint una oferta d’habitatges a preus
assequibles; i el desenvolupament de
mesures per evitar la pèrdua de l’habitatge.
Finalment, el consell s’ha fet seu
l’encàrrec del ple de l’Ajuntament relatiu a les ocupacions il·legals d’immobles, amb dues línies de treball:
l’actualització del protocol d’actuació
per evitar les ocupacions il·legals i la
planificació de les mesures per garantir
la informació als propietaris, el civisme,
les relacions veïnals i la convivència;
i l’elaboració d’una base de dades objectiva d’habitatges ocupats de manera
il·legal a Reus.

Economia

Dificultat pel retorn dels crèdits
ICO per part de les petites i
mitjanes empreses
Les empreses comencen a exhaurir els ICO i pateixen per tornar-los durant
els propers mesos

972

Són els milions d’euros
que han demanat les empreses
de Tarragona en crèdits ICO

Per la patronal de les petites i mitjanes empreses, el gran error ha estat pensar que la recuperació econòmica tindria forma
de “V”. “La previsió era que a l’estiu es reactivaria la campanya
turística i la recuperació seria ràpida; no es va tenir en compte
una segona onada”, comenta el director de Consultoria Estratègica i Finançament de Pimec, Pere Cots.
Des de Pimec afirmen que, amb les noves restriccions, són
diverses les pimes que els han traslladat la seva preocupació
per la situació actual. En aquest sentit, la patronal demana que
s’apliquin mesures com ampliar el període de carència dels ICO,
allargar el venciment dels préstecs de cinc a vuit anys, atorgar
ajudes directes als sectors més afectats i donar suport als fons
propis de les empreses. En relació amb aquest últim punt, Cots
apunta que es tracta d’una qüestió “imprescindible” si es volen
aconseguir els fons de rescat europeus, que requereixen “capacitat inversora”.

AVALS A CATALUNYA

Poc més de mig any després que s’activés el primer tram de la línia d’avals dels ICO, el crèdit demanat per algunes de les pimes i
autònoms es comença a exhaurir. La caiguda d’ingressos durant
el primer confinament va obligar molts negocis a endeutar-se,
pensant que l’activitat es reactivaria progressivament. Ara, amb
l’aplicació de noves restriccions, bona part de les empreses han
hagut de recórrer al crèdit que els restava, però cada cop tenen
menys marge de maniobra. “Si ara arribem justos a final de mes,
imagina’t al març”, que és quan acaba el període de carència,
diu la vicepresidenta del Gremi d’Hostaleria de Terrassa, Maite
Garcia. Segons Pimec, vora el 25% de les pimes que han demanat un crèdit ICO tindran dificultats per tornar-lo.

Fins a 106.981 empreses de Catalunya han demanat avals per
14.671,8 MEUR fins a mitjan del mes d’octubre. En total, les
companyies del territori han sol·licitat finançament per un
import de 19.155,2 MEUR. Catalunya és, segons les dades de
l’ICO, la segona comunitat de l’Estat que més avals ha sol·licitat
(el 18,6% del total), només superada per Madrid (20,7%). La
majoria dels avals es concentren a la demarcació de Barcelona
(11.501,7 MEUR), seguit de Girona (1.333,1 MEUR), Tarragona
(972,5 MEUR) i Lleida (864,5 MEUR).

AUTÒNOMS CONTRA LES CORDES

Els autònoms han protagonitzat el 32% de les operacions vinculades a la demanda d’un crèdit ICO –una de cada tres–, segons
les últimes dades de l’Institut Oficial de Crèdit. I les restriccions per frenar l’expansió de la covid-19 a l’Estat no només han
tingut efectes sobre l’hostaleria. Sectors com el del taxi també
noten que el marge de maniobra és cada cop menor i volen fer
palesa la seva preocupació.
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Actualitat sector

Patronals i sindicats demanen una
proposta urgent per compensar els
sectors afectats per la desescalada

En una carta dirigida al vicepresident Aragonès, sol·liciten una proposta
compromesa en el marc del diàleg social amb la màxima celeritat
Els agents socials i econòmics més representatius de Catalunya –Foment del Treball,
PIMEC, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya-, membres del Consell del Diàleg Social, han adreçat una carta al vicepresident
del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Pere Aragonès, per sol·licitar una proposta

urgent per abordar les mesures que han de
compensar alguns sectors afectats per la desescalada i iniciar el treball en el marc del
diàleg social amb la màxima celeritat.
La missiva s’envia després que el passat 13 de novembre es reunissin els agents
socials i econòmics amb el vicepresident

La missiva s’envia després que el
passat 13 de novembre s’acordés
treballar en aquest sentit i 15 dies
després no hi ha hagut cap tipus de
resposta per part de l’Executiu català
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per tractar el malestar sobre el desenvolupament dels treballs del diàleg social i
la falta d’acords amb els agents socials i
econòmics en aquest període en aspectes
centrals per compensar a empreses i treballadors i treballadores l’impacte de les
conseqüències de la crisi sanitària.
A la reunió es va acordar que el Govern
traslladaria una proposta compromesa i
s’establiria una agenda de matèries per
a la concertació i 15 dies després no hi
hagut cap tipus de resposta per part de
l’Executiu català.
Davant d’això, els agents socials i econòmics volen manifestar el seu compromís per contribuir a les millores necessàries dels mecanismes administratius i dels
criteris per fer arribar els ajuts a les persones afectades, però volen tenir la certesa
que els compromisos assolits es concreten
i es porten a terme.

Foment vol que els fons europeus i de l’Estat
arribin a empreses, pimes i autònoms
A Catalunya l’hi pertoquen al voltant de 12.000 milions d’euros procedents
d’Europa d’aquests plans de reactivació
Foment del Treball ha constituït, amb la presència del president de Foment Josep Sànchez Llibre i la coordinació de
Miquel Roca, el Grup de Treball amb els despatxos jurídics
de Roca Junyent, Uría Menéndez, Cuatrecases-Gonçalves
Pereira, Garrigues, PwC, EY, i Baker & Mckenzie. L’objectiu
fonamental del Grup de Treball Jurídic es doble. D’una banda
plantejar aportacions de cara al Reial Decret-Llei que està
tramitant el Govern de l’Estat pel qual s’aproven mesures
urgents per a la modernització de l’Administració Pública
i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència.
La finalitat de l’actuació de Foment del Treball i del Grup
de Treball Jurídic es que la normativa asseguri una aplicació
eficient, rigorosa i àgil del Fons Europeu de Recuperació i
dels del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, que superi els exigents requeriments de Brussel·les. A
Catalunya l’hi pertoquen al voltant de 12.000 milions d’euros
procedents d’Europa d’aquests plans de reactivació.
Alhora, garantir la col·laboració del sector empresarial,
que ha de presentar i executar les propostes, i de l’administració pública, que ha de supervisar i establir els canals per
la recepció de les ajudes. És a dir la correcta col·laboració

publicoprivada. Foment del Treball considera que les organitzacions empresarials han de tenir una important iniciativa
i protagonisme en aquests procediments.
L’objectiu final és tenir èxit en l’adjudicació de les ajudes
per als millors projectes transformadors de l’economia i que
arribin ràpidament a empreses, pimes i autònoms amb rigor
i transparència.
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Rehabilitació

Prova pilot de la Generalitat per
a la rehabilitació d’habitatges en
desús a les zones rurals
Els municipis hauran de tenir menys de 500 habitants o menys de 3.000 amb
10 o més nuclis de població

La Generalitat posarà en marxa a partir del gener una prova
pilot per ajudar a repoblar les zones rurals de Catalunya amb
ajudes per a la rehabilitació d’habitatges en desús. Per a aquesta
primera fase, s’escolliran vint municipis de tot el territori -almenys un per vegueria- i a partir de l’estiu hi podran optar fins
a 372 localitats. Els requisits per optar a aquestes ajudes són
que els municipis acreditin una demanda d’habitatge, ja sigui
d’habitants del poble o de fora que s’hi vulguin traslladar, i que
hi hagi construccions per rehabilitar. També serà indispensable
que el seu ús estigui destinat a primera residència i que aquests
municipis tinguin menys de 500 habitants o menys de 3.000
amb deu o més nuclis de població. La convocatòria anirà adreçada posteriorment a 372 municipis que compleixen aquestes
condicions.
En total, aquests municipis suposen el 39% del total a Catalunya i actualment hi resideixen 138.112 habitants, només
un 1,8% del total però que ocupen el 43% de la superfície del
país. Són zones que s’ha anat despoblant per l’envelliment
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de la població, les dificultats de la comunicació o les poques
ofertes de feina, entre d’altres, però que després del confinament poden haver despertat l’interès de famílies que volen
deixar la ciutat.
En un principi, es destinaran dos milions d’euros i els primers projectes es triaran el proper 31 de gener. Des de la Generalitat, es vol fer un acompanyament per als ajuntaments amb
una capacitat econòmica menor o de gestió més limitada. La
convocatòria inicial permetrà actuar sobre uns 25 o 30 habitatges i s’estudiarà la particularitat de cada cas.

PROP DE 12.500 HABITATGES

La Generalitat té identificats actualment 12.496 habitatges en
municipis rurals de Catalunya, dels quals la majoria es troben
a les comarques de Girona (2.839), seguit de l’Alt Pirineu i Aran
(2.745) i Ponent (2.333). Al Camp de Tarragona, n’hi ha 1.762,
al Penedès 1.189, les Comarques Centrals 1.115, a les Terres de
l’Ebre 410 i a l’àmbit metropolità de Barcelona 103.

Empreses

Nova línia d’ajuts per als ens
locals de 2 milions d’euros per
a la retirada d’amiant
Se’n podran beneficiar administracions públiques i empreses socials d’aquesta
convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una
nova convocatòria d’ajuts de 2 milions d’euros per a la
retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i
de la construcció que continguin amiant perquè s’efectuï

La subvenció cobrirà el 100%
de les factures presentades,
amb un ajut màxim de mil
euros per tona de residus de
la construcció amb amiant
per actuació subvencionada

amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i
minimitzar el risc que aquest material comporta per a la
salut pública.
Es podran beneficiar de la subvenció les administracions
públiques i empreses socials propietàries de béns immobles
que continguin elements d’amiant procedents de la construcció i que impulsin la seva retirada. La subvenció cobrirà
el 100% de les factures presentades, amb un ajut màxim de
mil euros per tona de residus de la construcció amb amiant
per actuació subvencionada.
La gran majoria de residus d’amiant sorgeixen dels enderrocs, de les reparacions i de les operacions de retirada
de materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària i s’han de recollir de forma separada de la resta de
residus que es puguin generar.
Aquest producte està prohibit a Catalunya des de 2001,
tot i que es calcula que el que hi ha instal·lat encara suposa
més de quatre milions de tones de fibrociment, una gran
part del qual ha arribat o està arribant al final de la seva
vida útil.
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Empreses

Catalunya registra 242 concursos
de creditors en empreses entre
els mesos de juliol i setembre

Aquestes dades representen un increment del 54% respecte al trimestre anterior

Catalunya va registrar 242 procediments concursals en empreses
entre els mesos de juliol i setembre, un 54% més respecte al segon trimestre del 2020, que va ser el que primer que es va veure
afectat directament per la Covid-19. En termes interanuals, el
creixement és del 3,9%. Segons les dades provisionals publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), un 25,2% dels negocis
que van iniciar el procediment pertanyen al sector del comerç.
Al conjunt de l’Estat es van registrar 1.026 procediments concursals en empreses entre juliol i setembre, un 43,7% més respecte al segon trimestre. A Catalunya, la majoria dels concursos es
van concentrar a la demarcació de Barcelona (un 89,3% sobre el
total). A continuació apareixen Girona (6,6%), Tarragona (2,9%)
i Lleida (1,2%).

AFECTACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ

Altres àmbits que també es van veure afectats per la crisi de la
covid-19 són la indústria (representa el 10,3% dels concursos),
les activitats professionals i tècniques (10,3%), l’hostaleria (8,2%)
i la construcció (8,2%), que no ha estat dels sector més afectats
fins ara, tot i que si es manté els concursos, acabaran afectat de
forma indirecta al sector de la construcció.

8,2%

És el percentatge del total
dels concursos de creditors
d’aquest tercer trimestre
són del sector de
la construcció

Segons les dades provisionals de l’INE, la incidència és molt més
elevada dins les micropimes. A Catalunya, les micropimes van protagonitzar el 60,3% dels procediments concursals durant el tercer
trimestre. Pel que fa al conjunt de les petites empreses (menys de 50
treballadors), el percentatge s’eleva al 86%, mentre que el 14% dels
procediments restants corresponen a mitjanes o grans empreses.

Pere Ferraté Mora
(antic membre del Gremi de la Construcció del Baix Camp)

Traspassà a Reus el 23 de setembre
als 88 anys
La Junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp envia
el nostre condol i el de tots els agremiats especialment
als seus familiars i amics.
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Economia

Les comarques de Tarragona,
entre les més afectades per
l’impacte econòmic de la Covid-19
Un estudi del BBVA a Catalunya apunta que l’eix metropolità serà la demarcació
que millor aguantarà el cop
“El nombre de pernoctacions s’ha reduït
molt més respecte a altres punts com les
Terres de l’Ebre o les comarques de muntanya”, on el nombre absolut de turistes
en el còmput global de l’any és inferior,
ha comentat Oliver.

LES COMARQUES QUE MÉS
CREIXEN

El BBVA ha desgranat el creixement
econòmic que van experimentar les
diferents comarques catalanes durant
el 2019 i quins van ser els sectors que
més van influir-hi. Segons l’informe, el
Segrià, el Pla d’Urgell i el Baix Llobregat van ser les comarques on més es va
incrementar el Valor Afegit Brut (VAB)
respecte a l’exercici anterior. En el cas
del Segrià, el VAB va créixer un 3,4%,
impulsat pel sector serveis (+3,7%) i un
fort creixement de l’activitat en el sector primari (+3,2%).
Les comarques de Girona i les del Camp de Tarragona seran les
més afectades en l’àmbit econòmic per la crisi de la covid-19,
segons el BBVA. El director de l’estudi ‘Anuari Econòmic Comarcal 2020 de BBVA’, Josep Oliver, va assegurar que les últimes dades d’afiliació a la Seguretat Social posen de manifest els efectes
que tindrà la pandèmia sobre aquestes dues demarcacions. Al
tancament del tercer trimestre, l’afiliació a les comarques gironines va caure prop d’un 4% interanual, mentre que el descens a
Tarragona es va acostar al 5%. Per altra banda, l’entitat destaca
que l’eix metropolità serà el territori que millor aguantarà el
cop, després de registrar un descens inferior a la mitjana de
Catalunya (-2,5%).
Segons Oliver, aquesta situació s’explica per la forta dependència del turisme i la caiguda de la producció industrial.

L’IMPULS DE LA RECUPERACIÓ

Durant els últims anys, l’àrea metropolitana de Barcelona, el
Camp de Tarragona i les comarques centrals han estat els principals artífexs de la recuperació econòmica. Segons les dades
presentades aquest dimecres pel BBVA, l’avenç del VAB a l’àrea
metropolitana de Barcelona entre 2013 i 2019 va ser del 18,4%,
més d’un punt per sobre la mitjana catalana (17,3%).
En segona posició, i ja per sota la mitjana catalana, apareix
Tarragona, amb un creixement del VAB del 16%, mentre que a
les comarques centrals la variació va ser del 14,1%. A prop també se situen les comarques de Girona, amb un creixement del
13,9%, seguit del Pla de Lleida (10,9%), Terres de l’Ebre (9,1%)
i les comarques de muntanya (8,6%).
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Actualitat Reus

Comencen els treballs de
plantació de la jardineria
del Parc de les Olors
Aquesta és una de les principals millores del futur projecte de millora i
recuperació del Passeig de la Boca de la Mina

Fotografia: Ajuntament de Reus

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de plantació de la
jardineria del parc de les Olors, en el marc de les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. Uns treballs
que al juliol, un cop enllestida la urbanització, es van programar
per a la tardor donat que les condicions climàtiques de l’estiu
no eren les adequades per realitzar aquesta tasca. Els treballs
es van iniciar el 19 d’octubre i és previst que s’allarguin fins a
finals d’aquest mes de novembre.
El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del
Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats
a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al
voltant de tres camins aromàtics connectats entre si.

LA NOVA VEGETACIÓ

Al parc de les Olors s’hi estan plantant arbustives i herbàcies
autòctones o al·lòctones, majoritàriament amb fulles aromàtiques i colors de floració intensos, que potenciaran la biodiversitat i adaptats a situacions de ple sol. La distribució, color,
textura, tipologia i mida de la vegetació pretén ser endreçada i
contrastada per emfatitzar les característiques de cada espècie
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vegetal, i també servirà d’atracció i refugi dels insectes pol·linitzadors i les papallones.
L’Ajuntament va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l’empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total
de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un
amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per
1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les
Olors (488.545,01 euros). El projecte de millora i recuperació
de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, que l’Ajuntament acaba d’adjudicar, amb un pressupost de
757.313,70 euros.
El 50% de l’objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.
L’actuació urbanística al passeig avança segons el termini previst d’acord amb la pròrroga del termini d’execució
establerta donada la paralització de les obres durant l’estat
d’alarma.

Actualitat sector

Nova caiguda en el consum de
ciment en un 3,6% a l’octubre
En l’acumulat l’any, les exportacions han disminuït en un 16,9%, fins
a 1,7 milions de tones
La caiguda de l’activitat econòmica com a resultat de les
restriccions decretades per les administracions públiques
i la “incertesa” de la pandèmia ha provocat un descens de
tots els indicadors del mercat de ciment. En els deu primers
mesos de l’any, les exportacions han caigut un 16,9%, fins
a 1,7 milions de tones de ciment. El consum ha baixat un
9,8%, fins a gairebé dos milions de tones, i la producció ha
caigut un 1,6%, fins a tres milions de tones. A l’octubre, el
consum ha caigut un 3,6% anual, fins a 192.741 tones. Les
exportacions i la producció, en canvi, han registrat increments d’un 7,7% i un 23,8%, fins a 192.582 i 316.413 tones,
respectivament.
Tot i això, el president de Ciment Català, Salvador
Fernández Capo, recorda que la licitació oficial s’ha reduït
prop d’un 30% en l’últim any, un percentatge similar a la
caiguda de visats d’edificació. “Aquestes dues magnituds indiquen l’activitat futura i ens fa sentir molt preocupats per
la complexitat de la situació”, va reconèixer.
“Ara estem patint els efectes de la segona onada de la
pandèmia, que se sumen a les fortes caigudes que va tenir
la primera onada durant la primavera. [...] Anem sobrevivint
de les obres en curs, però no veiem renovació de projectes

Ciment Català assegura
que ‘anem sobrevivint de les
obres en curs, però no veiem
renovació de projectes de
que ajudin a salvar el conjunt
del país un cop se superi
l’emergència sanitària’
de construcció de noves infraestructures que ajudin a salvar no només la nostra competitivitat com a sector, sinó el
conjunt del país un cop se superi l’emergència sanitària”,
ha advertit.
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Cultura i tradicions

Arriba la campanya de Nadal més
esperada a les nostres comarques
Reus va encendre l’arbre de Nadal de la Plaça Mercadal i també el guarniment de
carrers i places el divendres 27 de novembre

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i la regidora
de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, van apretar el botó que, simbòlicament, ha encès l’arbre de Nadal de la plaça
del Mercadal i simultàniament tota la il·
luminació de Nadal que guarneix carrers,
places i barris de la ciutat. Aquesta és una
de les campanyes de Nadal més esperades
a tots els municipis de la comarca, especialment al comerç i la restauració, després
de la crisi provocada per la Covid-19 en
els últims mesos. Tothom espera que les
properes setmanes permetin salvar un any
que ha estat molt dur pel petit comerç i
les empreses de la demarcació.

26 La Façana

L’acte d’encesa de llums, que va donar
inici també a la campanya Reus és Nadal 2020, va ser retransmès online per
Canal Reus TV i per les xarxes socials
de l’Ajuntament de Reus ateses les recomanacions sanitàries de distanciament social arran de la pandèmia de la
COVID19.
Així doncs, des del divendres 27 de
novembre i fins al dia 10 de gener, es
durà a terme la campanya de dinamització comercial de Nadal prevista per
enguany, amb diferents espais protagonistes que evocaran les festes nadalenques, com la plaça del Mercadal, la plaça
del Prim o la plaça de la Llibertat, amb

elements lumnínics que voldran captar
l’atenció dels vianants.
La voluntat de l’Ajuntament de Reus
és donar suport als establiments de comerç, servei i restauració incentivant les
compres de Nadal. Per aquest motiu, un
dels aspectes que s’ha reforçat és, a banda de la il·luminació als barris, la il·luminació als carrers del centre de la ciutat.
Les llums de Nadal estaran enceses de
17:30 h a 22:00 h.
La Campanya de Nadal de Reus, que
compta amb un pressupost de 250.000
euros està coordinada per l’Agència Reus
Promoció i té la col·laboració de les entitats comercials de la ciutat.

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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NOVA GAMMA

DE QUÍMICS DE FISCHER
PER A LA CONSTRUCCIÓ

LA BOTIGA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ

OCHOA

Avda. de Falset, 175.
43206 REUS Tarragona
Tel. 977 323 500
reus@bigmatochoa.com
www.bigmatochoa.com

