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La Guàrdia Urbana de Tarrago-
na només ha sancionat tres es-
tabliments d’hostaleria durant 
aquest pont de la Puríssima per 
incompliment de les mesures de 
seguretat, que pretenen evitar 
la propagació de la covid-19. El 
cos local de seguretat va multar 
un establiment del carrer Apo-
daca «per no complir les mesu-
res higièniques», segons fonts 
de l’Ajuntament de Tarragona, 
mentre que el dia 7 va sancionar 
dos establiments del carrer Felip 
Pedrell, un «per excés d’afora-
ment» i un altre «per no respec-
tar les mesures de seguretat». 

Han estat poques les sancions 
tenint en compte la quantitat de 
denúncies que s’han vist a través 
de les xarxes socials, en les quals 
els usuaris lamentaven que, 
principalment a la plaça Corsini, 
no es complia amb la normativa 
de màxim quatre persones per 
taula, ni la distància entre tau-
les i amb els clients sense mas-
careta. Un d’aquests usuaris és 
Eloy Gaspar, que assegura que 
«m’avergonyeix com a ciutadà 
veure que hi ha restauradors que 
no compleixen les normes que 
ens han imposat com, per exem-
ple, que hi hagi quatre persones 
per taula» i afegeix que «em sap 
greu que hi hagi població a Tarra-
gona amb negocis tancats per les 
restriccions, com ara els centres 

comercials, i que els que poden 
obrir, alguns, no tots, incomplei-
xin normes». Gaspar finalitza 
remarcant que «estic a favor que, 
si estem complint, puguem obrir, 
ja que ens beneficia a tots, però 
no incomplint les restriccions, 
perquè al final és perjudicar-nos 
entre nosaltres». 

En aquesta mateixa línia, Eu-
làlia Lozano, membre de la junta 
de l’Associació de Veïns Tarra-
gona Centre, reconeix que han 
rebut moltes queixes de veïns 
de la zona sobre el mal compor-
tament d’alguns establiments 
de restauració. «A tota aquesta 
zona del centre de la ciutat, el 
carrer Lleida, plaça Corsini, etc., 
en molts negocis no compleixen 
les distàncies de seguretat, ni 
molts clients duen la mascare-
ta posada ni hi ha la possibilitat 
que els vianants puguin caminar 
per la vorera», lamenta Lozano, 
que posa l’exemple del carrer 
Governador González, «on hi ha 
un espai molt estret a cada cos-
tat del carrer, ja que al mig hi ha 
les terrasses de bars, i no pots 
passar-hi perquè els clients ho 
ocupen tot». 

Lozano es mostra impotent 
assegurant que «la Guàrdia Ur-
bana no hi és, visc en aquesta 
zona i no els he vist passejar-se 
per aquí ni un sol dia». Sobre 
això, apunta que no es neces-
sari que els agents vagin amb la 

llibreta de multes a la mà i co-
mencin a sancionar a tothom, 
però almenys que facin acte de 
presència en aquesta zona «per 
intimidar». La membre de l’AVV 
Tarragona Centre, però, no vol 
generalitzar. «És cert que hi ha 
establiments que compleixen 
totes les mesures i limitacions 
marcades per la Generalitat, com 
un que hi ha al carrer Fortuny, 

que cada cop que s’aixequen 
uns clients fins i tot desinfecten 
les potes de les taules, en les que 
només hi col·loquen quatre cadi-
res». Sobre això, Lozano critica 
que «després hagin de pagar jus-
tos per pecadors». 

La veïna del centre de Tar-
ragona lamenta que, «per des-
comptat, aquesta és la zona de 
la ciutat que més pateix aquesta 

problemàtica, ja que et passeges 
per altres zones i no veus aquests 
mals comportaments». És més, 
Lozano defensa que no hi ha cap 
altre lloc a Tarragona tan massi-
ficat com el centre, «i si afegeixes 
les terrasses de bars sense com-
plir les mesures ni t’explico». La 
membre de la junta de l’entitat 
veïnal reconeix finalment que 
«ho vivim fatal, rebem queixes 
constantment i volen que l’AVV 
fem de policia, però no és la nos-
tra tasca, només podem fer el 
que fem, que és traslladar totes 
aquestes denúncies a la regidoria 
de Domini Públic de l’Ajunta-

ment». 
Per la seva banda, el regidor 

de Seguretat de l’Ajuntament, 
Manel Castaño, defensa que la 
Guàrdia Urbana «ha estat molt 
atenta a què les terrasses de bars 
complissin les condicions de se-
guretat». En aquest sentit, l’edil 
d’ERC va explicar que el cos de 
seguretat local va fer un operatiu 
planificat per les zones de més 
activitat i, tot i que reconeix que 
moltes de les queixes provenien 
del carrer Lleida, s’hi van fer ins-
peccions, però cap establiment 
incomplia les normes.

Al costat dels que compleixen 
Per la seva banda, Javier Escri-
bano, president de l’Associa-
ció d’Empresaris d’Hostaleria 
de Tarragona Ciutat (AEHTC), 
assegura que des de l’entitat 
«sempre estarem al costat dels 
que compleixen la normativa, 
sense entrar a valorar si les me-
sures imposades són justes o 
no». En aquest sentit, Escribano 
denuncia que els establiments 
que se salten aquestes normati-
ves estan fent una «competència 
deslleial» a la resta. El que sí que 
fan és «lluitar perquè millorin les 
ajudes», diu Escribano. «Amb 
el 70% d’aforament cobrim les 
despeses, si només ens perme-
ten que hi hagi el 30%, llavors 
que ens augmentin les ajudes per 
sobreviure», demana.

COVID-19

La Guàrdia Urbana només ha multat tres 
bars per incompliments durant el pont 
Veïns i usuaris de les xarxes socials han denunciat les males praxis de molts establiments durant aquests dies, principalment a la plaça Corsini 

«Els establiments que 
se salten la normativa 
fan una competència 
deslleial a la resta»

«La Guàrdia Urbana no 
hi és, visc al centre i no 
els he vist passejar-se 
per aquí ni un sol dia»

La plaça Corsini dissabte, amb taules sense la distància obligada i amb més de quatre persones. 
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La plataforma Mercaderies per 
l’interior reclama que els Pres-
supostos Generals de l’Estat 
incloguin una partida de 3 mili-
ons d’euros per estudiar un nou 
traçat alternatiu pels trens de 
mercaderies que estigui allunyat 
dels nuclis urbans. D’aquesta 
manera, la plataforma posa de 
nou sobre la taula «el greu im-
pacte que la posada en marxa 
del tercer fil per la circulació 
de trens de mercaderies, so-
vint perilloses, per la vora dels 
nuclis urbans de Tarragona». 
En aquest sentit, lamenten que 
«perilla la integritat de l’Amfite-
atre Romà –Patrimoni Mundial 
per la Unesco–, els espais de la 

xarxa Natura 2000 del nostre 
territori i la degradació de les 
platges i instal·lacions turísti-
ques, motor econòmic de molts 
municipis. A més suposarà una 
distorsió i empitjorament en la 
comunicació per tren de les per-
sones al territori». 

Concretament demanen una 
«nova línia de ferrocarril d’am-
ple europeu entre Vila-seca i 
Castellbisbal exclusiva pel pas 
de mercaderies que eviti nuclis 
poblats». El text també reclama 
que la partida sigui ampliada en 
exercicis posteriors per tirar en-
davant el projecte que finalment 
sigui l’escollit pels tècnics.

La plataforma fa una crida a 
la mobilització de la societat ci-

vil tarragonina i, per aquesta raó, 
el manifest ja compta amb el su-
port públic de més d’un cente-
nar de persones, entre les quals 
hi ha una quarantena de noms 
destacats. Entre d’altres, s’hi 
adhereixen el catedràtic d’Eco-
nomia i especialista en infraes-
tructures públiques, Germà Bel; 
el filòleg i exvicepresident de la 
Generalitat, Josep-Lluís Carod-
Rovira; el baríton Àngel Òdena, 
la presidenta d’Òmnium Cultu-
ral del Tarragonès, Rosa Maria 
Codines; el president del Col·legi 
d’Arquitectes a Tarragona, Joan 
Tous; el periodista Xavier Gra-
set; el matemàtic Manel Sanro-
mà, i el president de l’associació 
de càmpings de Tarragona i Ter-

res de l’Ebre, Joan Anton.
El manifest, titulat Quo vadis 

Tarragona? Ara ens hi juguem el 
nostre futur, apel·la a fer possi-
ble unes infraestructures ferro-
viàries que «siguin compatibles 
amb el respecte a la seguretat 
i benestar de les persones, el 
desenvolupament econòmic 
multisectorial, el reforçament i 
millora de la mobilitat dels usu-
aris del tren i el respecte envers 
el nostre ric patrimoni cultural i 
natural, i al nostre potencial tu-
rístic». El text es fa públic quan 
es debaten els últims serrells 
dels Pressupostos Generals de 
l’Estat al Senat, abans de la seva 
aprovació definitiva al Congrés 
dels Diputats a final d’any.

Mercaderies per l’interior vol que es 
destinin 3 MEUR a estudiar un nou traçat
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La plataforma fa públic un manifest amb el suport de més de 40 personalitats de la societat civil
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Durant aquest mes de desembre, el Port de Tarragona ha iniciat 
la campanya per recuperar el falcó pelegrí com a espècie nidifi-
cant al recinte portuari. Per això, s’han col·locat dues caixes niu 
de fusta i s’ha adequat una cornisa, a les sitges ubicades al Moll 
de Reus. 

El Port vol recuperar la nidificació del falcó 
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