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GAMMA Materials & Disseny 
acaba d’obrir un nou magatzem 
al Polígon Riu Clar. En ell, els 
professionals de la construcció i 
els particulars poden trobar tota 
mena de materials de construc-
cions, sistemes constructius 
tècnics, aïllaments, tabiqueria 
seca, paviments i revestiments 
de ceràmica en estoc  que aju-
den a construir llars més soste-
nibles i eficients.

El nou magatzem suposarà 
múltiples avantatges per als cli-
ents. Els professionals podran 
fer les seves compres en un es-
pai molt més ampli amb gran 
quantitat de productes en estoc. 
Disposen d’un gran aparca-

ment, bona ubicació i bones co-
municacions amb les principals 
carreteres, cosa que els permet 
arribar sense problemes ni em-
bussos. El servei ràpid i compe-
titiu i l’assessorament dels pro-
fessionals de GAMMA Materials 
& Dissenys acaba d’arrodonir 
l’experiència de compra. 

Els clients particulars podran 
adquirir qualsevol material que 
necessitin a la vegada que po-
dran gaudir de serveis afegits 
com per exemple els serveis 
de col·locació i la posada en 
contacte amb professionals de 
la reforma. Així mateix, el nou 
magatzem serà el punt de reco-
llida de les comandes que facin 
a la botiga exposició de 1000 m2 

de ceràmica, banys, cuines i par-
quets de GAMMA a la carretera 
de València 202 de Tarragona 
o a la botiga de la carretera de 
Santes Creus Km 1 de Tarrago-
na.

Una compra més eficient
Un dels principals objectius del 
nou magatzem és fer que l’ex-
periència de compra sigui més 
ràpida i eficient, cosa que els 
professionals de la construcció 
agraeixen perquè els fa guanyar 
temps. La seva obertura, de re-
truc, també agilitzarà les vendes 
a la resta de magatzems, ja que 
el de Riu Clar els descongesti-
onarà, subministrant directa-
ment a les obres. Cal destacar 

que el nou espai funcionarà 
com a magatzem logístic per 
a la resta de centres que té a la 
resta de la província (Calafell, 
Torredembarra, Reus, Cambrils, 
l’Ametlla de Mar i Tarragona), 
de manera que s’hi podrà trobar 
tota mena de materials i sempre 
de marques de prestigi i qualitat 
com Fassa Bortolo, Propamsa,  
Rosagres, Roca Caràmica, Kera-
ben, Pamesa, Terradecor, Dano-
sa, Grupo Puma, Sika, Schluter 
System o Cementos Molins.

Descomptes en l’exposició
Més enllà de les facilitats que 
ofereix el nou espai, cal desta-
car que l’espai d’exposició de 
la carretera de València ofereix 
ara descomptes de fins al 70% 
en tots els seus productes d’ex-
posició. GAMMA renova cons-
tantment aquest espai per a 
mantenir-lo sempre actualitzat 
amb les darreres novetats i ten-
dències perquè tothom trobi  els 
materials necessaris per a tenir 
la casa dels seus somnis.
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Una compra més ràpida i eficient al 
nou magatzem de Grup GAMMA 
Està situat al Polígon Riu Clar i s’hi pot trobar tot el necessari  per a construir llars més sostenibles
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La Casa de les Ànimes, situada al 
número 3 del carrer de l’Arc de 
Sant Llorenç, a la Part Alta, aco-
llirà la seu tarragonina del Centre 
Obert d’Arquitectura. Es tracta 
d’una de les onze ubicacions re-
partides per tot el territori  català 
de la nova iniciativa del Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC). Aquests espais es 
destinaran a la promoció inter-
nacional de l’arquitectura catala-
na i a l’acostament al ciutadà, i es 
van presentar ahir en el marc del 
Dia Mundial de l’Arquitectura.

La tria d’aquest espai davant 
l’escola Lestonnac-L’Ensenyan-
ça per tal de situar el Centre 
Obert d’Arquitectura a Tarrago-
na no és casual. Es tracta d’un 
immoble propietat del mateix 
COAC i que, de fet, és veí de la 
seu del col·legi a la ciutat, situat 
darrere de l’església gòtica de 
Sant Llorenç. El nou us servirà 
per dotar de vida un edifici que 
es troba en estat de degradació. 

Ara caldrà veure, però, si el 
Centre Obert d’Arquitectura serà 
l’únic ús de la Casa de les Ànimes. 
El passat febrer del 2020, just 
abans de l’arribada de la pandè-
mia, el COAC va proposar ubicar 
el Centre Jujol –o bona part del 
llegat de l’arquitecte modernista 
tarragoní– al mateix immoble. 

El Col·legi d’Arquitectes assegu-
rava aleshores que l’Ajuntament 
de Tarragona, la Diputació i la 
Generalitat van mostrar la seva 
predisposició per dur a terme un 
projecte xifrat en un milió d’eu-
ros, tot i que des d’aleshores no 
ha tingut cap avanç destacable.

Exposicions, conferències, de-
bats, tallers educatius i itineraris 
formen part de la programació 
semestral que organitzarà el 

Centre Obert, que vol «recollir 
les inquietuds dels ciutadans i 
aportar els seus coneixements 
al debat de temes d’interès, com 
el canvi climàtic o la desaparició 
de les tendes emblemàtiques del 
centre de les ciutats», segons va 
assegurar la degana el COAC, 
Assumpció Puig. «No volem que 
el Col·legi d’Arquitectes sigui un 
lloc tancat destinat a les gestions 
administratives», va afegir.
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La Casa de les Ànimes 
acollirà el Centre Obert 
d’Arquitectura a Tarragona
L’edifici del carrer de l’Arc de Sant Llorenç, en estat de degradació, serà 

una de les onze seus de la iniciativa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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La Casa de les Ànimes és propietat del Col·legi d’Arquitectes.

L’Escola Natura 
Francolí organitza 
una jornada de portes 
obertes el 16 d’octubre

La I Jornada de portes ober-
tes a l’Escola Natura Francolí 
–centre d’educació ambien-
tal i d’Interpretació del Riu 
Francolí, gestionat per Mare 
Terra Fundació Mediterrània 
des de 2013– se celebrarà el 
pròxim dissabte 16 d’octubre, 
a partir de les 10 h. L’entrada 
serà lliure, amb un detall per 
a cada assistent, i també amb 
visites guiades i explicacions 
de les educadores durant tot 
el matí. L’Escola Natura, situ-
ada al carrer de l’Arquebisbe 
Josep Pont i Gol de Tarragona 
és un punt clau per conèixer 
la diversitat ecosistèmica i un 
espai sostenible que, a través 
del seu programa d’educació 
ambiental, pretén fomentar el 
coneixement del medi natural 
per atendre el compromís amb 
el medi ambient.  Redacció

S’inicia la temporada 
de conferències dels 
Amics de l’Òpera

Els Amics de l’òpera de Tar-
ragona donen inici a la seva 
temporada de conferències 
demà, dimecres 6 d’octubre. 
L’òpera escollida serà Ariadne 
auf Naxos, de Richard Strauss, 
que és l’òpera que es represen-
ta actualment al Gran Teatre 
del Liceu. La conferència serà, 
com és habitual, a l’Antiga 
Audiència, de 19.30 h. a 21 h., i 
anirà a càrrec de l’especialista 
Josep Maria Rota Aleu. L’en-
trada serà lliure. Redacció
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Imatge de la brutícia denunciada pel veí al carrer Caputxins.
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Un veí del carrer Caputxins, 
Josep Maria, va denunciar la 
brutícia existent al seu carrer, 
concretament en el tram més 
proper al Teatre Romà i va la-
mentar la deixadesa amb la 
qual es manté una zona tan 
propera al patrimoni de la ciu-
tat. Ampolles de vidre, llaunes, 
bosses i tota mena de plàstics 
s’acumula en aquell tram, se-
gons denuncia el resident del 
carrer. 

El veí va fotografiar la zona i 
va criticar que «aquell tram de 
carrer és vergonyós» respecte 
a la neteja. «Em cauen les llà-
grimes quan veig des del sisè 

pis, on jo visc, l’estat amb el 
que està una zona que hauria 
d’estar tan cuidada, i volem ser 
patrimoni de la humanitat!» va 
exclamar el veí. «La part de dalt 
del carrer Caputxins està ple 
de pixarades, fa quaranta anys 
vivint i sempre hi ha hagut bru-
tícia», va assenyalar. «Aquell 
carrer és el carrer transversal, la 
gent baixa per allà per veure el 
Teatre Romà i la gent el primer 
que fa és treure el cap i veu tota 
aquesta brutícia, hi ha de tot», 
va manifestar. El veí del carrer 
Caputxins també va criticar la 
presència d’excrements de gos 
al carrer i els comportaments 
incívics de la gent. 

Denuncien la brutícia 
acumulada al carrer 
Caputxins de Tarragona
Un veí critica que és a tocar del Teatre Romà


