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SOCIETAT • ENCARA NO SE SAP LA DATA EN LA QUÈ ELS BLOCS AFECTATS PER ALUMINOSI DE TORREFORTA ANIRAN A TERRA

L’enderrocament interminable

CONFERÈNCIA

Suspesa la xerrada
d’Helena Poniatowska

El passat 30 d’agost,
Adigsa va anunciar que
finalment es podien
tirar els tres blocs de la
plaça Primer de Maig
de Torreforta afectats
per aluminosi, i que
estarien a terra abans
de l’inici del curs
escolar. Però aquests
continuen en peu.

El retard s’ha degut a
problemes burocràtics, un
transformador de FECSA i
l’augment de la seguretat

Per tal de no afectar als
alumnes del Gual i Villalbí,
els pisos aniran a terra
durant un cap de setmana

Adrián Muñoz | Tarragona
adrianm@aqui.cat

Una sèrie de problemes imprevistos han estat la causa
que ha fet que aquests tres
blocs de pisos encara no
s’hagin enderrocat, i que encara no se sàpigui la data en
la que es farà, en el que s’estàconvertintenunenderroc
que sembla que no te fi.
El primer problema va ser
dobleiburocràtic:peruncostat, un permís que mancava
del departament de Treball;
per l’altra, mancava una autorització d’un inspector
d’obres que es trobava de vacances.Aixòvaprovocarque
els treballs previs abans de
l’enderrocament,consistents
en el buidatge de tots els mobles i la brossa del lloc, no es
poguessin començar el 31 de
juliol,sinóaprincipisdelmes
desetembre.Segonseldirectord’Adigsa(propietàriadels
immobles) a Tarragona, JordiNavarro, «aquest endarrerimentsemblavaquenoafectariatant,peròalfinalhohem
acabat arrossegant».
Un altre dels problemes ha
estat un transformador elèctric de FECSA que es troba a

BREUS

El bloc de la imatge està al costat del col·legi Gual i Villalbí, així que es prendran més mesures de seguretat. [ADRIÁN MUÑOZ]

Tranquil·litat al col·legi Gual i Villalbí
◗ Durant tota la història de l’enderrocament, hi ha hagut un actor secundari, el col·legi Gual i Villalbí, que es troba al costat d’un
dels blocs que aniran a terra. El
seu director, Josep Queraltó, no
es mostra nerviós pels esdeveniments, ja que «hem parlat amb

Adigsa i amb l’Ajuntament, i tots
sabem que la seguretat dels
nens que estudien a la escola és
el més important».
Per aquest motiu, el més probable és que l’enderroc es dugui
a terme durant un cap de setmana. A més, segons Queraltó, «si

es necessiten més dies, es podria
donar el divendres festa als
alumnes».
Un cop es completi l’enderroc,
l’Ajuntament va informar que la
intenció és portar a terme una
ampliació del pati del col·legi i la
construcció d’una llar d’infants.

un dels edificis i que, inicialment,esvoliaretirar.Peròun
informe de FECSA va desaconsellar aquesta opció, i ara
s’haurà de fer una obra. SegonsNavarro,«FECSAvacomunicar que el transformador no es podia treure i ja està,sinóques’haurandeferre-

formes, ficar alguns posts de
llumalcarrerperaquèelscableselèctricspuguinconnectar-se a aquests postes». De
totes formes, això «no és responsabilitatd’Adigsa,sinóde
FECSA. Són ells els que hauran de fer-ho, i ens consta
que estan treballant amb ca-

ràcter urgent, però no ens
han donat cap data de quan
podriaestartotllest».Aixòfa
que«adiad’avui,nopuguem
assegurar quan es podran tirarelsblocsaterra,doncsara
depenem dels treballs de
FECSA, doncs fins que no es
trobi la solució al problema

A causa de motius aliens
a la Fundació Caixa Tarragona, s’ha hagut de suspendre la conferència de
l’escriptora i periodista
mexicana Helena Poniatowska, que estava prevista per demà a les 19 hores a l’Auditori Caixa Tarragona, i en el marc del
Congrés de l’Associació
Espanyolad’EstudisLiteraris Hispanomaericans.

del transformador, els pisos
no es podran enderrocar».

EXPOSICIÓ

Més seguretat

Inauguració de la
mostra ‘Apel·les Fenosa
i l’antiguitat clàssica’

El tercer i últim escull ha estat que, degut a que un dels
blocs de pisos està al costat
del col·legi Gual i Villabí, i
com que no s’han pogut enderrocar abans de l’inici del
curs escolar, el passat dilluns, s’hauran de prendre
més mesures de seguretat
de les inicialment previstes.
Així,abandadelesmesures
de seguretat i salut que habitualmentesprenenenaquest
tipus d’obra, s’ha decidit que
es tallarà el carrer que hi ha
entre el bloc i l’escola. També
es cobrirà la tanca de l’escola
amb una malla espessa per
evitarquepuguientrar-hiruna al pati del recinte escolar.
Actualment, els operaris
que treballen en les obres ja
han fet el buidatge de l’edifici, i ara estan duent a terme la vandalització (tirar les
paretsquenoforminpartde
l’estructurabasedel’edifici).
Un cop FECSA solucioni el
problema, l’enderrocament,
per fi, podrà començar.

Demà, a partir de les 19.30
hores, tindrà lloc la inauguraciódel’exposició‘Apel·les
Fenosail’antiguitatclàssica’,
al Museu Nacional ArqueològicdeTarragona.Lamostra, que es podrà visitar fins
al2denovembre,ésunconjuntd’escultures,aquarel·les,
dibuixosifotografiesdel’escultor Apel·les Fenosa.
MEDICINA

Celebren la VIII
Jornada d’Actualització
en Terapèutica
La Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària celebra avui al Palau de Congressos de Tarragonala8aediciódelaJornadad’ActualitzacióenTerapèutica. L’objectiu de la
trobada és acostar als professionalssanitariselsdarrerstractamentsenalgunes
de les patologies més prevalents entre la població.

CAMBRA DE COMERÇ

UNIVERSITAT

MEDIAMBIENT

Celebren una
nova edició de
‘Obrint mercats’

Joves i dones han de ser les claus del Premi a l’estratègia de
futur del vi segons un estudi de la URV sostenibilitat de BASF

REDACCIÓ.¬ Més d’una vintena d’emprenedors locals, interessats en fer-hi negocis,
van prendre part ahir a una
nova edició dels ‘Obrint
mercats’ que organitza la
Cambra de Tarragona, dedicada en aquesta ocasió a
Colòmbia. L’assistència va
superar abastament les previsions als ‘Obrint’ que, per
raonsorganitzatives,estanlimitats a una vintena d’assistents.
L’interès de la jornada va
ser apropar als empresaris
tarragonins les oportunitats
que ofereix aquell país i establir relacions comercials
ambseguretat.Aquestasituació es veu impulsada pel
col·lectiu colombià de les
nostres comarques format
per 6.586 persones, que representen el 5,4% de la població estrangera de les comarques de Tarragona.

ACN.¬ Les dones i els joves
són la clau en el creixement
futur del mercat vitivinícola, segons les dades que
s’han extret del primer estudi fet a Catalunya sobre els
factors que influeixen en el
consum del vi. Aquesta
mostra ha estat elaborada
per la URV, encara que ha
estat la cooperativa COVIDES la que va demanar l’estudi per impulsar les vendes dels seus productes.
ElprofessordelaURVJaume Gené va ser l’encarregat
d’elaborar l’estudi centrat en
els factors que influeixen en
elconsumdelviaCatalunya.
Els resultats indiquen que
s’han de fer estratègies de
màrqueting dirigides als joves,perquèsónelfutur,iales
dones, perquè són el 55%
d’aquesteslesqueescullenel
vi enlloc dels homes. Per això, s’ha de tenir un bon co-

REDACCIÓ.¬ L’ÍndexMundialde

A la presentació de l’estudi s’ha parlat de la importància del nom de la DO. [ACN]

neixement de cada segment
delmercatioferiralagentel
que necessiten.
Altres conclusions a les
qualss’haarribatamblamostra destaquen que cal gestionar el nom de la DO com si
fos una marca, que existeix
una tendència important a

preferirelsvinsdeforadeCatalunyai,sobretot,segonsGené, «s’ha d’anar molt en
compteamblacervesa,jaque
aquestabegudas’emportaala
majoriadejovesperquèelshi
ofereix novetats constantmentielviaixònohopotfer,
és més tradicional».

SostenibilitatdelDowJones
(DJSI World) va reconèixer
l’estratègia climàtica i els esforços en la protecció del
mediambient de BASF situant-la en la primera posició
del rànquing de sostenibilitatmésimportantirepresentael10%deles2.500empreses més grans al capdavant
de cada indústria en l’Índex
Dow Jones Global.
«Estem molt orgullosos de
que BASF hagi ocupat el lideratge d’aquest índex, demostra que anem per bon
camí en la nostra estratègia
de sostenibilitat i de compromís amb la protecció del
clima» va assegurar Ulrich
vonDeessen,agentdelaProteccióclimàticaicapdelCentredeCompetènciadeSeguretat, Salut i Mediambient
de BASF. «Combinem l’èxit
econòmic amb la responsa-

bilitatsocialimediambiental
gràcies a productes que ajuden a conservar els recursos
imillorenl’eficiènciaenergètica.Tenimobjectiusambiciosos per al futur i no ens
adormiremalsllorers»vaexplicar von Deessen.
Aquestany,elsanalistesque
s’encarreguen d’elaborar la
llistadelDJSIWorldvanexaminar gairebé 90 criteris per
a generar unes avaluacions
exhaustives de les empreses
respecte a la sostenibilitat.
Entre altres coses, les qüestionsesreferienalasatisfacció
i conformitat del client, l’administració del producte i la
protecció climàtica.

Les accions de BASF es
van incloure en el DJSI
World per vuitè any
consecutiu en 2008

