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Redacció

El Ple debatrà,  el 24 d’octubre, 
una proposta d’ERC per crear 
una comissió de treball a l’Ajun-
tament per treballar en la revita-
lització i la recuperació  urbanís-
tica i econòmica de la ciutat. Els 
republicans es ixen l’objectiu de 
«revertir la degradació de diver-
sos barris». La mateixa comissió 
abordaria com plantejar estratè-
gies que afavoreixin la cohesió 
dels barris amb el centre. «La co-
hesió i la convivència són alguns 
dels principals reptes de ciutat 
que cal afrontar els popers anys i 
estem convençuts que cal fer-ho 
de forma cooperativa amb ve-
ïns, entitats, administració i ex-
perts», va assegurar el portaveu 
republicà Pau Ricomà.  

ERC posa el pun de mira en el 
centre històric de la ciutat. «Ens 
referim a la Tarragona cons-
truïda el segle XIX i abans, Part 
Baixa, Part Alta i Eixample his-

tòric. Uns barris que suporten 
un empobriment urbanístic i 
arquitectònic que corre en paral-
lel a l’empobriment residencial 
i comercial», segons Ricomà. El 
portaveu d’ERC creu que «hem 
d’abordar el problemes més ur-
gents a resoldre com la neteja o 
la mobilitat, sí, però seria absurd 
fer-ho desatenent les causes 
de fons que estan en l’origen 
d’aquests problemes», manté 
el regidor independentista. En 
aquest sentit Pau Ricomà airma 
que «l’urbanisme és la política 
municipal que més determina 
les polítiques futures a llarg ter-
mini, com la mobilitat, la neteja, 
els serveis socials, el comerç o la 
convivència». Ricomà remarca 
que «estem davant d’un repte de 
ciutat que hem d’afrontar entre 
tots. El bon urbanisme requereix 
molta relexió política i molta 
complicitat amb els veïns».

El líder dels republicans va 

apuntar ahir que la comissió de 
treball, que es reuniria trimes-
tralment, hauria de donar res-
posta a diverses qüestions: «com 
podem repoblar el centre? Com 
fem una ciutat més compacta i 
sostenible? Com rehabilitem els 
espais compartits? Com impul-
sem el petit comerç?»

La proposta d’ERC, que es 
debatrà al plenari del dia 24 
d’octubre, parla d’incloure en 
la comissió entitats veïnals, so-
cials i comercials; experts en 
urbanisme i habitatge (entre els 
quals membres de la Càtedra 
d’Habitatge de la URV i dels col-
legis d’Arquitectes i Enginyers 
de Tarragona) i representants del 
govern i de tots els grups.

 El passat 11 de juliol els grups 
PDeCAT, ERC, CUP i Ciutadans 
van presentar una moció con-
junta per evitar la degradació del 
centre, arran de les nombroses 
queixes dels veïns. 

POLÍTICA

ERC proposarà una 
comissió de treball per 
«revitalitzar» la ciutat
Els republicans creuen que l’Ajuntament ha de resoldre els problemes 

«urgents com la neteja o la mobilitat» atacant les causes de fons

SOCIETAT

Aquests dies s’està celebrant la Caravana d’Educació Viària al 
Palau Firal i de Congresos. Organitzat per la Fundació Mapfre 
i amb la col·laboració de l’Ajuntament, escolars d’entre 8 i 12 
anys hi aprenen normes bàsiques com la importància de les 
cadiretes infantils o el cinturó de seguretat.  Redacció. 

Consells viaris a alumnes de Primària

CEDIDA

CULTURA

La Creu Roja a Tarragona 
va inaugurar ahir l’exposi-
ció fotogràica Protegir la 
Humanitat: Acabar amb la 
indiferència, que vol sensi-
bilitzar sobre les migraci-
ons forçoses i  les persones 
refugiades, fent un recorre-
gut per les etapes d’aquest 
procés migratori. La mostra 
és gratuïta i es podrà veure 
al Seminari de Tarragona 
- Centre Tarraconense (C/
Sant Pau, 4) ins el proper  31 
d’octubre. Redacció.

La Creu Roja retrata  
els refugiats 

CREU ROJA

La Cucafera de 
Tarragona sortirà, 
excepcionalment, el 
dissabte a Constantí

La Cucafera de Tarragona farà 
una sortida excepcional i ex-
traordinària aquest dissabte 
20 d’octubre a Constantí per 
participar a la festa de #La-
VeinaDragonina organitzada 
per l’Associació d’Amics de la 
Colla C.O.C.A i que comptarà 
amb una trobada de Cucaferes 
federades del Camp de Tarra-
gona. El protocol del Seguici 
tarragoní és molt estricte i la 
Comissió Assesora ha aprovat 
aquesta sortida ja que l’actu-
ació està justiicada en con-
text per ser una trobada de 
cucaferes i els organitzadors 
es fan càrrec del transport de 
la peça i la contractació dels 
ministrers, l’acompanyament 
musical corresponent a aquest 
element d’origen medieval 
L’última sortida extraordinà-
ria de la Cucafera de Tarrago-
na va ser la seva visita a Mont-
blanc per apadrinar la seva 
Cucafera i amb la que tornarà 
a retrobar-se en aquesta cita 
junt a les cucaferes de Reus i 
la cuca Llumineta de Perafort. 
La campanya #laveinadrago-
nina és basa en personiicar la 
Dragonina com una veïna més 
del municipi i que els nens la 
identiiquin. Redacció.


