Especial 400 anys (1622-2022)

La presidenta d’El Círcol, Patríca Terradellas, la conferenciant Tate Cabré, i el president del Gremi. Antoni Sentís.

Espectacular inici dels 400 anys
del Gremi amb una conferència
de Tate Cabré al Círcol de Reus
El programa d’actes organitzat pel Gremi de la Construcció va arrencar amb un ple
absolut al Saló de la Làmpada per escoltar la xerrada sobre el llegat dels indians
La cerimònia inaugural, que va comptar
amb representació del consistori municipal amb els regidors Carles Prats, Maria Luz Caballero i Marina Berasategui;
la regidora i delegada del Govern Teresa
Pallarès; la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Maria Abelló, nombrosos agremiats, bona part
dels expresident i membres de juntes
sortints del Gremi, la junta de la Societat el Círcol i representants d’empreses patrocinadores dels 400 anys va ser

presidida pel president del Gremi de la
Construcció del Baix Camp, Anton Sentís i de la presidenta de l’entitat que
acollir l’acte, Patrícia Terradellas Maré.
La xerrada va consistir en una conferència de l’escriptora i doctora en Ciències
de la Comunicació i col·laboradora del
Diari de Tarragona i la Façana, Tate
Cabré, que portava per títol Els indians
de Reus, i en especial de la figura d’Antoni Beringola i Marcó, impulsor de la
construcció de l’edifici on es va realitzar

El Saló de la Làmpada del Círcol de Reus va quedar
petit per hostatjar els assistents a l’acte inaugural
del IV Centenari del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, documentat des de l’any 1622 a la capital del
Baix Camp, però que podria ser fins i tot més antic
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l’acte, del Teatre Fortuny i de la societat
El Círcol.
Antoni Beringola va aconseguir comprar, amb d’altres inversors, entre ells
d’altres indians, el solar de l’antic convent de carmelites enderrocat durant
la revolució del 1868 que donava nom a
l’antiga i reduïda plaça de les monges, i
va convertir l’espai en una plaça moderna
per l’època, engalanada amb uns magnífics porxos d’estil colonial similars als
que d’altres indians estaven impulsant a
la Bisbal d’Empordà, Barcelona o Vilanova i la Geltrú.
Tots els assistents van destacar el
contingut de la xerrada de Tate Cabré que
va ser exposar un tema força desconegut
a la nostra comarca amb un to divulgatiu i amè, ple d’anècdotes divertides. En
acabar la xerrada, el Gremi va organitzar
un petit còctel que va servir per mantenir
una interessant xerrada entre tots els assistents. Sens dubte una forma ideal per
iniciar un programa d’actes dels 400 anys
del Gremi que s’allargarà fins al desembre d’enguany.
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Autoritats, antics
presidents i membres
de la junta del Gremi,
patrocinadors i
agremiats van destacar
el contingut de la
xerrada per l’interès que
va despertar el tema
i també pel to amè i
divertit en tot moment

El ple de l’Ajuntament de Reus concedeix
la Menció Honorífica Municipal al Gremi de
la Construcció del Baix Camp
El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el divendres 22 d’abril concedir una
Menció Honorífica Municipal al Gremi
de la Construcció del Baix Camp. Aquesta és una de les distincions que atorga
el consistori reusenc a una entitat que,
al llarg de l’any hagi destacat per fets
importants en els camps social, cultural,

esportiu, econòmic o científic o bé que
commemorin efemèrides destacades.
En aquest sentit, el reconeixement al
Gremi de la Construcció del Baix Camp
es concedeix d’acord a la seva trajectòria
i a la tasca de tots els professionals que
al llarg dels anys han fet possible que el
gremi segueixi endavant i, de manera

especial, en acomplir-se enguany el 400
aniversari de la seva fundació.
El president del Gremi de la Construcció Anton Sentís, acompanyat del
vicepresident Gregori Salvat, van assistir al plenari de l’Ajuntament de Reus
que va votar per unanimitat aquesta
menció.
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