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La Diputació farà
entrega del projecte
de la Savinosa
abans del juliol
No inclou els usos que es donarà als edificis i
l’Ajuntament haurà d’estudiar la proposta
Carles Gosálbez

La Diputació entregarà a l’Ajuntament de Tarragona el projecte d’intervenció de la Savinosa
abans del juliol. El contingut no
inclourà els usos que es destinaran als ediicis de l’antic preventori, sinó les característiques que
tindrà aquest espai. El 21 de gener del 2017 es va presentar en la
seu de la demarcació del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya una
exposició amb les maquetes dels
projectes presentats, entre les
quals es trobava la de la proposta guanyadora, realitzada pels
arquitectes Fuses, Viader, Mansilla i Perea. El projecte inicial
preveia la desaparició de la tanca
perimetral de la inca i l’accessibilitat als diferents espais que
ofereix aquest entorn situat a la
costa tarragonina i plantejava la
transformació com un procés en

el temps, fet de diferents peces i
accions. Des de llavors, l’equip
d’arquitectes revisa el contingut
inicial i, un cop evolucionat, el
traslladarà a la Diputació perquè
aquesta l’entregui a l’Ajuntament, fet que està previst es produeixi abans del pròxim estiu.
En el seu moment, amb motiu
de l’exposició de maquetes, el
president de la Diputació, Josep
Poblet, va dir que «ens trobem
en un punt de no retorn», i va
afegir que «amb aquesta proposta guanyadora obrim la Savinosa
a l’aportació d’idees d’allò que es
vol fer». Els usos que es donarà al
complex d’ediicis dependrà de
la futura revisió del POUM, un
pas necessari per determinar la
destinació futura d’un conjunt
catalogat.
Un cop l’Ajuntament rebi el
projecte, els serveis tècnics mu-

Maqueta del projecte realitzat per l’equip d’arquitectes Fuses, Viader, Mansilla i Perea.

El pas següent serà
conèixer les activitats
que podrà albergar el
complex
nicipals estudiaran la proposta i,
després, s’adoptaran les mesures
que calguin. El futur escenari de
l’antic preventori podrà acollir
diversos usos i operadors que
tirin endavant el projecte, un

apartat que segueix obert. Serà
l’Ajuntament qui determinarà a
quines activitats es podran destinar els ediicis. En el cas que hi
hagi diverses propostes, el projecte es farà de manera esglaonada. El que sí que se sap és que es
conservarà la savina actual i s’estudia si es mantindrà el conjunt
d’ediicis o podran desaparèixer
els més petits, a causa de l’estat
de conservació en què es troben

com a conseqüència de l’abandó
dels immobles des de fa unes dècades.
Segons el projecte d’intervenció, l’espai ha de ser, en un futur,
obert, sense tanques, i diàfan,
amb l’objectiu que quedi integrat
al seu entorn i que puguin accedir les persones que es desplacen
a peu, recorrent el litoral, entre
les platges de l’Arrabassada i Savinosa.

L’Ajuntament
recepcionarà les obres
de la plaça Corsini
demà
El Ministeri de Foment farà
efectiu, demà, dimarts, l’acte
administratiu pel qual l’Ajuntament recepcionarà les obres
d’urbanització de la plaça Corsini, vinculades a la reforma
integral del Mercat Central.
Amb aquest tràmit, l’Ajuntament podrà iniciar els treballs
pendents, a més procedir a
instal·lar una font, el mobiliari urbà que constarà de bancs
i paperers, i altres elements
ornamentals. Una vegada estigui enllestida la plaça amb la
col·locació dels elements que
falten, està previst que el mercadet dels dimarts i dijous, que
des de l’inici de la reforma del
Mercat Central s’instal·la a la
Rambla Nova, retorni a la seva
ubicació tradicional, la plaça
Corsini. Cal assenyalar, que en
la darrera reunió de la Taula
de marxants, celebrada la setmana passada, es va tractar del
proper trasllat. La consellera
de Comerç, Elvira Ferrando,
va mostrar la seva satisfacció «perquè es dóna un pas
més per inalitzar el conjunt
d’obres d’aquest espai comercial que de ben segur sumarà
a la dinamització de tot el comerç de la ciutat». Redacció

ENSENYAMENT

Acompanyar l’alumne, clau de l’èxit
educatiu del Col·legi Sant Pau
El centre està al costat d’alumnes i famílies en totes les etapes per treure el millor d’ells
CEDIDA

Redacció

«Si camines sol, arribaràs més
ràpid, però si camines acompanyat, arribaràs més lluny»,
diu un antic proverbi. Aquesta
ilosoia deineix a la perfecció
el tarannà i el mètode educatiu
que segueix el Col·legi Sant Pau
de Tarragona. L’acompanyament a l’alumne i a les famílies,
fent-los protagonistes en el seu
camí d’aprenentatge, és un eix
bàsic del Col·legi. En aquest
sentit des del mateix centre
expliquen que «al Sant Pau,
fem camí, des de l’estimació,
al costat dels nostres alumnes,
perquè el que volem és que
assoleixin el millor que poden
donar per si mateixos».
Així doncs, tot el seu projecte educatiu traspua aquest
acompanyament, des de les
primeres etapes, passant per
la primària i la secundària i arribant al batxillerat. «Sempre
estem al seu costat, ni davant,
ni darrere, perquè cada alumne ha de ser el protagonista del
seu propi aprenentatge, des de
l’autonomia i la creativitat», as-

Ofereixen acompanyament des de les primeres etapes.

«Cada alumne ha de
ser protagonista del
seu aprenentatge
des de l’autonomia i
la creativitat»
seguren des del col·legi.
Ara bé, aquest acompanyament no només s’ofereix a

l’alumne sinó que també a les
famílies. I és que, en un món
canviant, amb més necessitats
globals i amb escenaris incerts,
les famílies necessiten més que
mai el suport de professionals
amb experiència, com tutors,
psicòlegs o psicopedagogs, que
ajudin en el procés educatiu
dels ills.

