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¡Muchísimas felicidades Daniel! 
¡Ya cumples 6 años! Te quere-
mos mucho. Tu familia. 

¡Mañana 18! Muchas felicida-
des. Disfrútalo. Te lo deseamos 
los papas, Judith, los yayos y la 
tata.

Per molts anys Josep!!! Demà 
faràs 4 anyets, t’estimem molt 
petit bichu!!!

G. Cañellas / B. Roquet-Jalmar

El concurs públic d’idees per 
humanitzar i paciicar la plaça 
Corsini de Tarragona ha rebut 
un total de 34 propostes. Els pro-
jectes persegueixen l’objectiu 
d’aconseguir un entorn sosteni-
ble i compatible amb l’activitat 
habitual de la plaça. La iniciativa, 
impulsada pels Mercats de Tarra-
gona, l’Ajuntament de Tarragona 
i el Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya, es troba ara en fase de 
valoració tècnica. El president 
dels Mercats de Tarragona, Dí-
dac Nadal, valorava molt positi-
vament la trentena de projectes 
rebuts: «Estèticament, les pro-
postes són extraordinàries i la 

majoria d’elles tècnicament són 
molt interessants». Nadal deta-
llava que les propostes havien de 
tenir en compte que a la Corsini 
«hi ha el mercadet dos cops per 
setmana, hi fa vent, hi ha co-
loms, té poc marge per ancorar 
coses per culpa de l’aparcament 
i cal preservar façana del Mercat 
Central».

El president de l’entitat es 
mostrava tranquil no només 
amb la varietat de propostes, 
sinó amb la seva qualitat. «El 
ventall és molt ampli per escollir 
algun projecte molt atractiu, que 
doni un altre toc a la plaça, però 
que tècnicament no ens falli mai, 
que és la part que més ens pre-

ocupa». Dídac Nadal recordava 
que l’objectiu és convertir la Cor-
sini en un espai «més amable, 
amb ombra, zones verdes, espai 
per a vianants i amb pèrgola», tot 
plegat perseguint un nou entorn 
que «humanitzi la plaça, que la 

converteixi en un espai on les 
persones siguin les autèntiques 
protagonistes i que sigui un punt 
de trobada dinamitzador de la 
ciutat en termes social, cultural i 
comercial». La futura pèrgola de 
la Corsini està prevista amb unes 
dimensions de 30 metres de llarg 
i cinc d’ample. 

El tribunal del concurs d’ide-
es, format per representants de 
l’Ajuntament, Mercats de Tar-
ragona, l’Associació de Veïns i el 

Col·legi d’Arquitectes de Catalu-
nya, ha començat ja a estudiar a 
fons les 34 propostes, d’entre els 
quals sortirà el guanyador a qui 
s’adjudicarà el projecte. La deci-
sió es farà pública properament, 
durant les primeres setmanes del 
mes de febrer.

Una passa més
La humanització que l’Ajunta-
ment i Mercats de Tarragona per-
segueixen signiicarà una fase 

més de la remodelació de la plaça 
Corsini. Després de la retirada de 
la carpa provisional del Mercat 
Central de la ciutat, l’estiu del 
2017 es va recuperar de nou la 
totalitat de l’emblemàtica plaça 
per a l’ús ciutadà. Des de llavors, 
el gran espai enrajolat amb les 
terrasses al seu entorn només és 
ocupat pel mercadet. El concurs, 
del qual se’n va signar el conveni 
el passat novembre, té la volun-
tat  de remodelar la plaça Corsini.

El tribunal ja es troba 
valorant els projectes i 
anunciarà el guanyador 
durant el mes de febrer
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La humanització 
de la plaça Corsini 
sortirà d’entre 
un total de 34 
propostes 
El concurs persegueix un projecte sostenible i 

compatible amb l’activitat habitual de l’espai

La plaça Corsini va quedar lliure de la carpa provisional del Mercat l’estiu del 2017, i properament comptarà amb una pèrgola.

El Moll de Costa captarà el 26% del 
consum elèctric amb energia solar

MEDI AMBIENT

El Port de Tarragona licita la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Redacció

El Port Tarragona ha licitat la 
instal·lació de plaques fotovol-
taiques al sostre del renovat Mu-
seu del Port. Aquest nou sistema 
augmentarà la sostenibilitat i 
l’estalvi energètic. Actualment, 
el Port ja produeix energia 
elèctrica amb plaques fotovol-
taiques en el sostre de l’ediici 

administratiu, a l’ediici del nou 
Punt d’Inspecció Fronterer (PIF), 
a les dependències de Duanes, 
a la Confraria de Pescadors i a 
l’ediici de la Policia Portuària. 
La instal·lació fotovoltaica està 
dissenyada per alimentar altres 
equipaments i ediicis del Moll 
de Costa com els quatre Tingla-
dos i els dos Refugis, on es tro-

ba el Museu del Port. L’energia 
anual que es generarà per ser 
autoconsumida serà de 389,44 
MWh/any. En total la planta fo-
tovoltaica generarà el 26% del 
total de l’energia necessària, 
mentre que la resta, l’aportarà la 
comercialitzadora. El valor esti-
mat del projecte de les plaques 
és de 259.447 euros. El Port de Tarragona augmentarà l’aposta per l’energia generada amb plaques fotovoltaiques.
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La Policia Portuària del Port 
Tarragona ha cedit dues llums 
prioritàries a l’Agrupació de De-
fensa Forestal (ADF) de les Bor-
ges del Camp. L’entrega es duu 
a terme per part de la Policia 
Portuària després d’haver ac-

tualitzat tots els ponts de llums 
prioritàries de la seva lota de 
vehicles. La Policia Portuària del 
Port de Tarragona ha cedit els 
ponts de llum, ja que els nous 
models, d’una gamma superior, 
disposen d’un panell desplega-
ble en el qual es poden inserir 

missatges lluminosos. En total 
s’han adquirit 6 nous ponts llu-
minosos que, a més a més de 
millorar els actuals, també ofe-
reixen una nova característica. 
Ara podran enviar missatges de 
veu per un altaveu integrat que 
duen instal·lats. Els antics ponts 
de llums prioritàries han estat 
cedits a l’Agrupació de Defensa 
Forestal de les Borges del Camp, 
una organització de voluntaris 
de suport a la vigilància forestal 
sense ànim de lucre. Aquesta 
cessió signiica una adaptació 
de la normativa actual als ve-
hicles d’emergència de l’Agru-
pació de Defensa Forestal del 
municipi del Baix Camp.

La Policia Portuària 
cedeix dos ponts de llums 
a les Borges del Camp

SEGURETAT

Els rebrà l’Agrupació de Defensa Forestal


