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Un total de 34 projectes han par-
ticipat en el concurs públic per 
humanitzar i pacificar la Plaça 
Corsini de Tarragona. La iniciati-
va, impulsada pels Mercats de 
Tarragona, l’Ajuntament de Ta-
rragona i el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, es troba actual-
ment en fase de valoració tècnica 
de les propostes i està previst que 
la resolució es faci pública durant 
les primeres setmanes del mes de 
febrer. 

L’objectiu d’aquesta convo-
catòria és poder comptar amb un 
projecte sostenible, que projecti 
una Plaça Corsini més amable, 
amb zones d’ombra, zones verdes 
i espais de descans pels ciutadans; 
i que sigui compatible amb l’habi-
tual activitat del mercadet, fires i 
actes culturals. La idea guanyado-
ra serà complementària amb el 
projecte d’Illa Corsini en el que 
està treballant l’Ajuntament de 
Tarragona. 

Un tribunal format per repre-
sentants del mateix Ajuntament, 
Mercats de Tarragona, Associació 
de veïns i Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya és l’encarregat d’es-
collir la proposta guanyadora, la 
qual serà l’adjudicatària del pro-
jecte. 

El president de Mercats de Ta-
rragona, Dídac Nadal, ha assegu-
rat que «estem molt contents per 
l’èxit del concurs, per la quantitat 
i la qualitat de les propostes rebu-
des. Des del primer moment, a 
l’empresa pública de mercats hem 
tingut molt present la necessitat 

de treballar en la línia d’aconse-
guir que la Plaça Corsini sigui un 
espai amable per a les persones i 
un nucli des d’on es dinamitzi el 
centre de Tarragona des d’un 
punt de vista comercial, social i 
cultural». 

L’objectiu de l’empresa de mer-
cats és que, si no hi ha nous con-
tratemps per la pandèmia, la pèr-
gola pugui ser una realitat abans 
de l’estiu vinent.

Tarragona

El concurs d’idees per 
humanitzar la plaça Corsini 
rep un total de 34 propostes

Espai públic

Ara un tribunal serà l’encarregat de valorar les diferents alternatives i 
a inicis de febrer es farà pública la resolució definitiva

Portuari. El Port produirà 
amb energia solar el 
26% del consum 
elèctric del Moll de 
Costa 
 
El Port Tarragona licita la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques en el 
sostre del renovat Museu del Port 
que generaran 389,44 mW/h de 
potència l’any per autoconsum 
instantani. Aquest nou sistema 
augmentarà la sostenibilitat i l’estalvi 
energètic i s’unirà a altres sistemes 
similars ja en funcionament en altres 
equipaments del Port de Tarragona. 
Actualment, el Port ja produeix 
energia elèctrica amb plaques 
fotovoltaiques en el sostre de l’edifici 
administratiu, a l’edifici del nou Punt 
d’Inspecció Fronterer (PIF), a les 
dependències de Duanes i a la 
Confraria de Pescadors. La planta 
fotovoltaica generarà el 26% del total 
de l’energia necessària. FOTO: DT

El projecte servirà per habilitar una pèrgola a la plaça Corsini i que 
disposi de vegetació.   FOTO: PERE FERRÉ

El Morell. 
Ajuntament i Aurora 
renoven l’acord de 
custòdia del riu 
Francolí 
L’Ajuntament del Morell i 
l’Associació Aurora, entitat 
social que integra persones 
amb problemes de salut mental i 
que promou la recuperació 
ambiental del curs baix del riu 
Francolí, han signat un nou 
acord per a la custòdia de 
diferents entorns fluvials del 
terme municipal del Morell. 
L’objectiu és preservar els valors 
naturals i plantejar un conjunt 
d’accions adreçades a la 
conservació de la biodiversitat 
d’aquest entorn. 

En el marc d’aquest acord de 
custòdia es pretén continuar 
amb la recuperació de l’entorn 
fluvial proper a la Granja dels 
Frares i donar continuïtat a la 
Plantada Popular del Morell. En 
el cas d’enguany, adaptada a les 
circumstàncies. Així, es plante-
gen actuacions encaminades a 
la recuperació del bosc de 
ribera i a l’eliminació d’espècies 
de flora invasores, com ara la 
canya i l’ailant. A més llarg 
termini, també s’organitzaran 
jornades de voluntariat ambien-
tal en les que participin els 
veïns. 
 
Educació. 25 centres 
participen en el 
Consell Municipal 
d’Infants 

El Consell Municipal d’Infants de 
la ciutat es va reunir dimecres. 
La sessió va comptar amb la 
presència de l’alcalde Pau 

Ricomà i el conseller d’Educació 
Manel Castaño. L’alcalde va 
aprofitar la trobada amb els 
infants per demanar-los-hi la 
participació en dos projectes de 
la ciutat que els impliquen: el Pla 
Local d’Infància i Adolescència i 
la promoció dels camins 
escolars segurs.  

Aquest any el Consell ha 
passat de tenir representants 
d’11 centres educatius a 25 
centres. Aquest augment ha 
permès arribar fins als 52 
representants i és fruit del 
projecte iniciat aquest curs des 
de l’Institut Municipal d’Educa-
ció ‘Tarragona ciutat de drets i 
participació infantil i adoles-
cent’. 
 
Constantí. Reforç en 
el servei de neteja 
amb una màquina 
hidronetejadora 
L’Ajuntament de Constantí ha 
reforçat el servei de neteja i 
desinfecció dels carrers de la 
població amb una nova màqui-
na hidronetejadora dual. Es 
tracta d’una de les millores que 
inclou el nou contracte de 
recollida de residus, neteja 
viària i deixalleria, que ha entrat 
en vigor el desembre de 2020 i 
que gestionarà tots els serveis 
mediambientals del municipi. El 
contracte té una durada de 4 
anys prorrogable a un altre, i ha 
estat adjudicat a l’empresa de 
neteja FCC. 

Aquesta nova màquina 
hidronetejadora, que utilitza 
aigua a pressió a alta temperatu-
ra, permetrà una neteja ràpida i 
efectiva durant cada dia 
(inclosos diumenges i festius) 
als carrers i zones públiques.
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