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TARRAGONA

Cs demana que es posi 
ordre a l’ocupació de 
terrenys abandonats a 
l’entrada de Tarragona

El grup municipal de Ciuta-
dans Tarragona ha demanat a 
l’Ajuntament que «ordeni els 
terrenys abandonats situats a 
l’entrada a la ciutat». El regidor 
Francisco Domínguez alerta 
que «durant els últims mesos 
han proliferat les barraques en 
algunes zones de Ponent, en 
terrenys de conreu en desús». 
«Es tracta d’unes construc-
cions que no reuneixen unes 
condicions mínimes pel que 
fa a salubritat i seguretat, que 
dificulten l’accés i que generen 
preocupació entre els veïns 
de la zona, entre moltes altres 
qüestions», explica. Per això, 
Domínguez reclama a l’equip 
de govern que «abordi aquesta 
problemàtica» i adverteix que 
«davant d’una situació com 
una inundació o un incendi, 
l’evacuació seria molt difícil 
i els vehicles d’emergències 
tindrien serioses dificultats 
per poder-hi accedir». A més, 
recorda que, «recentment 
s’han produït alguns incendis 
per connexions elèctriques no 
autoritzades o cremes vegetals 
no controlades». Cs demana 
que també que «es reguli la 
seva utilització com a horts 
urbans». 

Tarragona lliura avui 
el premi Tarraco al 
grup Ciutats Patrimoni 
de la Humanitat

El Grup de Ciutats Patrimoni 
de la Humanitat d’Espanya 
(GCPHE) rebrà avui el Premi 
Tàrraco en reconeixement 
a la seva tasca en favor del 
patrimoni de Tarragona. El 
president del GCPHE i alcalde 
d’Eivissa, Rafael Ruiz, rebrà el 
guardó de mans de l’alcalde 
de Tarragona, Pau Ricomà, 
en un acte al saló de plens de 
l’Ajuntament que es retrans-
metrà en línia a https://youtu.
be/X2v8PsVflWQ. La visita 
institucional del president del 
GCPHE a Tarragona amb mo-
tiu de la concessió del Premi 
Tàrraco a l’entitat començarà 
amb la recepció de l’alcalde 
de Tarragona i dels regidors de 
Patrimoni i de Turisme. L’acte 
de lliurament s’iniciarà a les 
12 h. al saló de plens i comp-
tarà amb la intervenció dels 
dos alcaldes i l’assistència dels 
portaveus de la corporació. 
Finalment, s’anirà al Passeig 
Arqueològic per descobrir-hi 
una placa commemorativa 
que el GCPHE lliura a la ciutat 
amb motiu del 20è aniversari 
de la declaració del conjunt 
arqueològic de Tàrraco com a 
Patrimoni Mundial per part de 
la Unesco.

Redacció

Per segon any consecutiu els 
usuaris del Taller Ocupacional 
de la Fundació Estela col·laboren 
en la decoració nadalenca dels 
Mercats de Tarragona. Unes 60 
espelmes de fusta artesanals 
guarniran durant les pròximes 
setmanes el Mercat Central i el 
Mercat de Torreforta.

 Unes 70 persones d’entre 22 
i 65 anys del Servei de Teràpia 
Ocupacional de la Fundació Es-
tela per a la Discapacitat, entitat 
adherida a la Xarxa Santa Tecla, 
han estat les encarregades d’ela-
borar les espelmes. Han estat 
alguns d’aquests usuaris els qui 
van lliurar les peces als paradis-

tes del Mercat Central i del Mer-
cat de Torreforta, coincidint ahir 
3 de desembre amb el Dia inter-
nacional de les persones amb 
discapacitat.

 El president dels Mercats de 
Tarragona, Dídac Nadal, va ma-
nifestar que «és una de les inici-
atives que s’emmarquen amb el 
compromís social de l’empresa 
de mercats, una aposta que hem 
enfortit en el darrer any gràcies 
a la col·laboració i a la solidaritat 
de totes i tots els treballadors, 
dels paradistes i dels marxants. 
Participar de manera activa en 
projectes socials és una de les 
nostres prioritats i és molt im-
portant per nosaltres tornar a 

col·laborar, per segon any con-
secutiu, amb la Fundació Estela 
en la decoració nadalenca dels 
mercats municipals».

 L’actual context provocat per 

la covid-19 va obligar a crear 
grups bombolla al taller durant 
el procés de fabricació i a tractar 
els materials utilitzats amb els 
corresponents protocols d’aïlla-

ment temporal i seguretat. Les 
espelmes van començar-se a 
construir a principis del passat 
mes d’octubre i a partir d’avui ja 
es poden gaudir als Mercats.

CEDIDA

Tres membres de la Fundació Estela amb les espelmes que han elaborat per guarnir els Mercats. 

Espelmes artesanals 
guarniran els Mercats de 
Tarragona aquest Nadal 

NADAL

Les han fet membres de la Fundació Estela 

per fer front a la situació que s’ha 
descobert i que està en fase d’in-
vestigació.

«Pràctiques indegudes»
Per altra banda, en el comunicat 
fet públic per Espimsa, l’empre-
sa de mercats va afegir que el 
consell d’administració «està 

estudiant, amb la intervenció 
dels compliances de fiscalització, 
mesures legals a emprendre per 
tal de reintegrar les sumes sos-
tretes, depurar responsabilitats 
i evitar pràctiques indegudes en 
el futur».

Una de les primeres mesures 
que va adoptar el consell d’ad-
ministració presidit per Nadal 
va ser cessar l’anterior gerent de 
l’empresa. El president de l’em-
presa va dir que la mesura obeïa 
al fet que Nadal volia «modernit-
zar l’empresa i posar-la al dia», 
així com treballar en futurs rep-
tes que «necessita la ciutat» de 
Tarragona.

Carles Gosálbez

El consell d’administració de 
l’Empresa Pública de Mercats de 
Tarragona (Espimsa) investiga 
presumptes irregularitats finan-
ceres, segons va informar ahir 
dijous en un concís comunicat. 
Espimsa va informar que, «re-
centment, des de l’actual gerèn-
cia s’han detectat irregularitats 
comptables referents a dues tar-
getes de crèdit amb inadequats 
consums de combustible i una 
tercera targeta amb despesa 
menor per representació». Se-
gons informacions que va rebre 
aquesta redacció, el muntant 
econòmic que està en fase d’in-
vestigació ascendiria a prop de 
100.000 euros.

Per altra banda, l’empresa que 
presideix Dídac Nadal, regidor de 
Junts a l’Ajuntament de Tarrago-
na, va explicar que també «s’hi 
han detectat alguns increments 
salarials no reglamentaris pro-
duïts entre els anys 2013 i 2019», 
quan sembla que des del 2015 no 
es podien fer efectius augments 
de sou.

Aquesta redacció va poder 
saber que el consell d’adminis-
tració d’Espimsa ha convocat 
una reunió extraordinària del 
consell d’administració, que se 
celebrarà dimecres de la pròxi-
ma setmana. En el decurs de la 
mateixa s’exposarà als diferents 
membres que el componen les 
mesures que es podrien adoptar 

Estudia «mesures legals 
a emprendre per tal de 
reintegrar les sumes 
sostretes»

L’empresa anuncia 
que arribarà fins al 
final per «depurar 
responsabilitats»

LABORAL

Espimsa investiga un presumpte ús 
irregular de targetes de l’empresa
El consell d’administració es reunirà dimecres de manera extraordinària per debatre el destí de prop de 100.000 euros

GERARD MARTÍ

Carles Gosálbez

L’empresa municipal de mer-
cats Espimsa publica al seu web 
les bases del concurs d’idees 
per posar una pèrgola a la pla-
ça Corsini, convocat en col-
laboració amb la demarcació de 
Tarragona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya. La previsió 
és que la pèrgola faci 30 metres 
de llarg i 5 d’ample, i estigui ubi-

cada entre els carrers Cañellas i 
Soler. El projecte haurà de con-
templar el possible accés de ve-
hicles de bombers. L’arquitecte 
que presenti la proposta gua-
nyadora percebrà 1.500 euros. 
La proposta la va plantejar en 
el seu dia l’Associació de Veïns 
Tarragona Centre.

Les bases especifiquen que 
«l’objecte d’aquest concurs és 

la selecció d’una proposta d’hu-
manització de la plaça Corsini 
elaborada per un arquitecte o 
grup d’arquitectes». En aquest 
context, afegeix que «la previsió 
és que el guanyador rebi l’en-
càrrec de redacció del projecte 
d’execució i estudi bàsic de se-
guretat i salut», així com la «di-
recció de l’obra i coordinació de 
seguretat i salut».

La futura pèrgola de la plaça Corsini 
farà 30 metres de llarg i cinc d’ample

Proposta sobre la qual hauran de treballar els arquitectes que participin en el concurs d’idees.


