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Carles Gosálbez

L’Ajuntament de Tarragona 
contractarà una empresa d’en-
ginyeria amb la finalitat que 
l’assessori sobre diferents mo-
dels de recollida de la brossa i 
neteja de carrers. L’anàlisi de les 
diferents propostes serà deter-
minant per decidir si munici-
palitza o externalitza el servei, 
va informar ahir dimarts Xavi 
Puig, portaveu del govern mu-
nicipal. Puig va apuntar que 
l’equip de govern vol que el 
servei de recollida de la brossa 
i la seva separació en origen, i 
la neteja dels àmbits públics de 
la ciutat, «sigui el més eficient 
amb el menor cost econòmic». 
L’estudi tindrà una durada de 
deu mesos. Puig va recordar 
que l’actual contracta finalitza 
el 2023, coincidint amb el dar-
rer any del mandat actual.

Puig va remarcar que «es-
perarem fins a l’últim moment 
per decidir si municipalitzem el 
servei o el mantenim extern». 
En aquest context, va apuntar 
que ciutats com Burgos dispo-

sen d’un servei municipal i que 
ha estudiat els resultats obtin-
guts.

L’empresa que contractarà 
l’Ajuntament rebrà l’encàrrec 
«d’assessorar l’Ajuntament per 
tenir una ciutat la més neta 
possible i fer millor la recollida 
selectiva». Aquesta iniciativa 
té un cost d’aproximadament 
120.000 euros, va apuntar Puig, 
qui va remarcar que la informa-
ció externa que rebi l’Ajunta-
ment «serà molt útil a l’hora de 
prendre decisions».

El portaveu del govern muni-
cipal va comentar que l’empre-
sa haurà de presentar el model 
de contenidor més adequat per 
les necessitats de Tarragona, 
analitzar la distribució i cercar 
un mètode econòmic per man-
tenir la ciutat neta. «Assumim 
l’obligació de decidir quin és el 
millor mètode sense prejutjar 
com ha de ser el manteniment, 
neteja i recollida selectiva a Tar-
ragona». «Treballem per quan 
acabi l’actual contracta», va dir 
el portaveu del govern.

L’Ajuntament no 
descarta municipalitzar 
la recollida de la brossa

NETEJA

Contractarà una empresa perquè l’assessori

Espimsa impulsa un concurs 
per «humanitzar» Corsini

URBANISME

L’empresa municipal Espimsa 
i la demarcació de Tarragona 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya signaran un conveni 
de col·laboració amb l’objectiu 
de fer un concurs per reformar 
la plaça Corsini. Amb aquesta 
iniciativa, «es pretén recollir el 
millor projecte d’humanització 
i pacificació de la plaça», va in-
formar Espimsa. «El projecte  
guanyador serà complementi 
amb el de l’Illa Corsini, en el que 
treballa l’Ajuntament de Tarra-

gona», va afegir Espimsa. El re-
sultat de la col·laboració entre 
l’empresa i el col·legi professio-
nal ha de ser «un projecte sos-
tenible, que ofereixi una plaça 
Corsini més amable, amb zones 
d’ombra, zones verdes i espais 
de descans pels ciutadans; i que 
sigui compatible amb l’habitu-
al activitat del mercadet, fires i 
actes culturals», va dir Espimsa. 
A més del guanyador, el segon i 
el tercer projecte rebran una re-
muneració econòmica. Redacció
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L’Ajuntament de Tarragona ha 
posat en marxa un pla de millo-
ra de la mobilitat que inclou el 
repintat de més d’un centenar 
de passos de vianants als barris 
de Ponent, l’asfaltat de carrers i 
la construcció d’una rotonda a 
la confluència de l’avinguda Pre-
sident Tarradellas amb el Carrer 
14, a Bonavista, una infraestruc-
tura reclamada pel barri des de 
fa anys. El regidor de Mobilitat, 
Xavi Puig, va fer una roda de 
premsa al carrer Montblanc de 
Torreforta, on els operaris esta-
ven repintant un pas de vianants. 
Puig va dir que les actuacions 
programades contribuiran a mi-
llorar la imatge de la ciutat.

El repintat dels passos de vi-
anants i la creació de nous es 
durà a terme en el decurs dels 
dos pròxims mesos i la inversió 
serà de 40.000 euros. Els barris 
que resultaran beneficiats seran 
Torreforta, Riu Clar, Icomar, Parc 
Riu Clar, l’Albada, la Floresta i la 
Granja. «L’objectiu és millorar la 
seguretat i assegurar la mobilitat 
de la ciutadania», va dir el regi-
dor de Mobilitat, qui va apuntar 
que «volem una ciutat feta de 
carrers i no de carreteres».

Puig va referir-se a la pròxima 
construcció d’una rotonda i d’un 
pas de vianants en un dels ac-
cessos principals al mercadet de 
Bonavista, localitzat a l’avinguda 
president Tarradellas. «Avui –per 
ahir –els tècnics ho estan estudi-
ant». Puig va avançar que a la ro-
tonda «plantarem tres garrofers, 
un dels símbols de Bonavista». 
Aquesta és una reclamació que 
el barri fa des de fa anys. «Per 
aquesta zona passen molts vi-
anants i cotxes», va remarcar el 
regidor.

El barri Bonavista serà esce-
nari d’una altra intervenció per 
millorar la mobilitat, com és 
construcció d’un segon carril al 

Camí de la Coma que facilitarà 
l’accés al barri. Aquest vial és 
molt utilitzat, tant per les per-
sones residents al barri com les 
que es desplacen els diumenges 
per visitar el mercadet. «Volem 
que la rotonda llueixi com es me-
reix», va dir.

180.000 euros per pavimentar
Xavi Puig va comentar que 
l’Ajuntament invertirà 180.000 
euros en la pavimentació dels 
carrers Gandesa i Ebre. Aques-

ta actuació s’iniciarà a finals de 
desembre i la seva durada serà 
de tres setmanes. A Continua-
ció, s’asfaltarà el Camí Vell de la 
Canonja. Amb aquesta inversió 
es pretén «reduir el soroll i evi-
tar els accidents que provoquen 
els sots», va dir Puig, per afegir 
que «estem apostant per la uti-
lització de vehicles de transport 
més verds i més sostenibles, com 
són les bicicletes i els patinets, 
per la qual cosa tenir el ferm en 
bon estat és clau per evitar acci-
dents». «Treballem per asfaltar 
els carrers de la ciutat que estan 
en pitjor estat de conservació», 
va dir el regidor.

Com a actuació urbanística 
destacada, Puig també va refe-
rir-se a l’arranjament dels apar-
caments de les escoles Joan XXI-
II i la de Bonavista. L’Ajuntament 
destinarà una finca municipal a 
aparcament de vehicles. «Aques-

ta actuació permetrà millorar la 
mobilitat i facilitar l’estaciona-
ment i accessibilitat de les entra-
des dels dos centres educatius», 
va remarcar.

En aquesta zona de Bonavista 
també s’intervindrà per cons-
truir una vorera fins al carrer 
Buenos Aires. Actualment és in-
existent i suposa un risc per a les 
persones que es desplacen entre 
aquests dos punts. Igualment, 
«estem en negociacions per po-
der anar fins a les escoles per un 
camí adaptat, per facilitar l’accés 
a les mateixes», va comentar.

El pla contempla igualment 
mesures per reduir la velocitat 
dels vehicles en barris com l’Al-
bada i la Floresta, on hi ha un 
carril de circulació en paral·lel a 
la T-11. «Hem de millorar la mo-
bilitat i fer-la més segura per als 
ciutadans», va subratllar el regi-
dor. 

El Camí de la Coma 
tindrà dos carrils de 
circulació en l’accés a 
Bonavista 
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Repintat de cent passos de vianants 
a Ponent i nova rotonda a Bonavista  
L’Ajuntament inicia un pla de millora de la mobilitat i anuncia l’asfaltat dels carrers Gandesa i Ebre

DIARI MÉS

Uns operaris van repintar un pas de vianants al carrer Montblanc de Torreforta, ahir al matí.

El regidor Xavi Puig 
afirma que «volem una 
ciutat feta de carrers i no 
de carreteres»

Marea Pensionista demana la 
dimissió dels regidors d’ECP

POLÍTICA

Marea Pensionista de Tarra-
gona va mostrar en un comu-
nicat difós ahir dimarts el seu 
«desacord total i absolut» amb 
la construcció d’una nova resi-
dència per a gent gran a la Vall 
de l’Arrabassada. El col·lectiu 
critica la concessió de terrenys 
de propietat pública del consis-
tori a DomusVi, empresa priva-
da que serà la que gestionarà el 
centre. Segons la Marea, durant 
la pandèmia, «centenars de 
persones han mort als centres 

que aquesta empresa té per tota 
Espanya». «Es tracta d’una mul-
tinacional francesa participada 
en el seu capital per fons voltor 
d’inversió com el britànic ICG», 
afegeix. Marea lamenta la deci-
sió «d’un govern d’esquerres» i 
«reprovem particularment l’ac-
tuació contrària als interessos 
de la gent treballadora i humil 
dels regidors d’ECP Hermán Pi-
nedo i Carla Aguilar, dels quals 
demanem la seva dimissió», va 
dir. Redacció


