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L'Ajuntament destina 400.000 euros a fer 
obres de millora a setze centres educatius

Les escotes B Mracfe, Bonavista, César August i Sant 
Salvador rebran les principals irrversions

REOACaÓ.

L’Ajuntament de Tarra
gona destinará, a través 
de rinstitut Municipal 
d'Educacíó de Tarragona 
(IMET), 400.000 € a partir 
d’aquest estiu a fer obres 
de millora a diferents es
coles de la ciutat.

En concret s'actuarà a ca
torze escoles de la ciutat, 
a més de t'Escola Muni
cipal de Música i la seu 
de riMET, a l'avinguda 
Ramón y Cajal. Les ac
tuacions preveuen una 
millora o reforma de les 
instal·lacions a diferents 
nivells, en alguns casos 
en l’estructura deis equi
paments mentre que en 
d'attres s'actuarà per mi
llorar la instal·lació de ser- 
veis o elements concrets 
com lavabos o equipa
ments infantils i esportius. 
Les escoles El Miracle, 
Bonavista, César August í 
Sant Salvador seran on es 
realitzin les actuacions per 
un import econòmic més 
elevat.
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La selecció de tes actua
cions a realitzar i la seva 
jerarquització prové 
d’una auditoria a tots ets 
centres educatius de la 
ciutat, realitzada ta tardor 
de l'any passat. L’estudi 
va servir per determinar 
l’estat genera] de les es
tructures i instal·lacions, 
així com per determinar 
tes príncipes propostes 
de millora.

El conseller d'Educació 
de Tarragona, Francesc 
Roca, ha remarcat ta 
importància d'aquesta 
auditoria; "L'Institut Mu
nicipal d’Educació de 
Tarragona pretén adap
tar-se a les demandes 
més urgents de les es
tructures i instal·lacions 
dels edificis i cobrir amb 
excel·lència les neces
sitats més immediates, 
classificar-ies, ordenar
ies, temporitzar-tes. 
Es tracta, en definitiva, 
d'una eina per millorar 
la gestió dels recursos 
públics".

Els Xiquets de Tarragona comencen a assajar 
al pati del Pou

Encara s'està realitzant l'informe sobre l'estat del local 
dels Xiquets al carrer Santa Anna

Mentbres de la coRa teni el trasllat al pati del Pou. Foto. XdT.

ALBA SANCHA.
Els Xiquets de Tarrago
na comencen a assajar 
al pati del pou aquest 
dimarts. 5 de juny. 
O’aquesta manera, la co
lla castellera podrà tornar 
a l’actívítat en un espai 
tancat, després que el 
seu local, al carrer San
ta Anna, es tanqués per 
motius de seguretat.

La regidora de Cultura i de 
Patrimoni, Begoña Floria, 
ho ha celebrat í ha asse
gurat que ‘és una bona 
noticia que els Xiquets 
puguin tomar a assajar en 
condicions". Floria també 
ha destacat la importàn
cia de "donar estabilitat en 
una situació molt comple
xa", com la de la colla. Tot

i aixó, la regidora ha ma
nifestat que encara no 
s’ha finalitzat l’estudi so
bre el local dels Xiquets, 
peró s'està treballant. 
Igualment, Roria ha pre
ferit no donar dates, en
cara que ha apuntat que 
"evidentment, ha de ser 
en breu".

El pati del pou és un 
espai ubicat dins el ma
teix consistori, que s'ha 
adequat perqué la colla 
hi pugui assajar, amb 
una inversió per part 
del consistori de 12.000 
euros. Aquest pati havia 
acollit, fins al moment, 
hi havia les oficines de 
projectes, que han estat 
traslladades a la Ram
bla Nova.

Tarraco Viva tanca la 20a edició amb un públic fideiitzat 
i les entrades exhaurides durant els caps de setmana

I La propera edició de! festival se centrarà en les ciutats antigues

com a propi, la importàn
cia i el valor de la seva 
preservació i divulgació".

Els dos caps de setmana 
s'han consolidat amb una 
gran participació i assis
tència de públic, tal com 
demostra que s'ha penjat 
el cartell d’entrades ex
haurides en gairebé totes 
les activitats previstes.

Una de les principals no
vetats ha estat les recrea
cions històriques al Palau 
Firal, “Veïns de Roma", 
"Una nit a Roma”, "Mò
mia" i "La primera vaga de 
la història" que han tingut 
un gran èxit. En aquest 
sentit, la col·laboració 
amb la Xarxa de Centres 
Civics ha portat més 600 
veïns i veïnes de la ciu
tat a gaudir de "Veïns de 
Roma", l'any passat es 
va iniciar aquesta activi
tat conjunta i va aplegar 
més de 200 assistents. 
La responsable de Patri
moni també ha destacat 
la bona acollida de la

Infants Huttant contra legionans ronrans al Camp de Mart. Foto AON.
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El 20è Festival Tarraco 
Viva ha tancat aquesta 
edició dedicada a l'esport 
i el paper de la dona en 
el món clàssic. Han es
tat dues setmanes amb 
més de 450 activitats 
que s’han pogut realitzar 
amb normalitat. La tinent 
d'alcalde de Patrimoni, 
Begoña Floria, a la cloen
da del Festival, ha valorat
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de manera molt positiva. 
"El grau de satisfacció 
del públic és molt elevat 
i constatem que continua 
la seva fidelització des
prés de vint anys de fes
tival". I ha afegit; “Tarra
gona es consolida com 
la capital arqueològica 
de Catalunya i una de les 
ciutats europees en les 
quals la ciutadania sent 
més el patrimoni històric

cerimònia d'inauguració 
que es va celebrar a 
l’Amfíteatre "una novetat 
que s’ha introduït aquest 
any i que la gran accepta
ció rebuda ens fa plante
jar mantenir-ho per a les 
pròximes edicions".

Els municipis de Cam
brils. Vila-rodona, Alta
fulla i Falset s'han fet el 
seu lloc en el Festival i 
les activitats que progra
men han assolit un gran 
nivell de públic i qualitat. 
El director del Festival, 
Magí Seritjol. en desta
ca que és una aposta 
consolidada que demos
tra una clara vocació de 
territori de Tarraco Viva. 
“La idea de programar 
activitats que reflecteixin 
la pluralitat cultural del 
món clàssic, a part de la 
romana (Egipte í Grècia), 
ha estat molt ben rebuda, 
això demostra que hi ha 
molt interès per les cul
tures clàssiques í no no
més per Roma", ha afegit 
Seritjol.

El Palau d’Esports dels Jocs Mediterranis, finalista 
dels Premis Catalunya Construcció 2018

■ La identitat dels guanyadors es farà pública en La Nit de la Construcció

Imatge exterior del Palau d'Esports Catalunya. Folo. Cedida.
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El Palau d’Esports de Ca
talunya, en ei complex es
portiu de Campclar que 
albergarà ta propera edició 
dels Jocs de la Mediterrà
nia. ha estat elegit nnalis- 
ta dels Premis Catalunya 
Construcció, que atorga el 
Col·legi d'Aparelladors de 
Barcelona, en la catego
ria de Direcció i Execució 
d'Obra.

Et jurat de la XV edició d^s 
Premis Catalunya Cons
trucció ha escollit 19 candi
datures com a finalistes que 
optaran als guardons en les 
seves diferents categories. 
L'objectiu d'aquests pre
mis que convoca el Col·legi 
d’Apar^ladors de Barce
lona és reconèixer l'esforç 
dels professlon^s 1 empre
saris del sector que, amb el

seu treball, contribueixen a 
millorar la qualitat, la gestió, 
la sostenibilitat, la innovació 
i la seguretat de la cons
trucció a Catalunya. Els 
PreoRS confiten amb el su
port del Consell de Col·legí 
d'Aparelladors de Catalun
ya i d'Arquinfad.

El nombre de candidatu
res presentades en totes 
les categories va ser de 
94, de les quals el jurat 
en va fer una primera se
lecció de 53. D'aquestes 
ja han estat escollides les 
19 que finalment optaran 
als premis. La categoria 
més disputada serà la de 
Rehabilitació patrimonial, 
amb 4 candidatures fína- 
listes, totes elles aborden 
actuacions sobre el patri
moni arquitectònic que cal 
protegir. A continuació se
gueixen. amb 3 finalistes 
cadascuna, les categories 
de Direcció d’execució 
d’obra, referides en 
aquesta ocasió a obres 
d'equipaments públics i 
instal·lacions de tipus in

dustrial i Innovació en ta 
construcció, amb produc
tes, edificacions i obres ur
banes innovadores. En la 
categoria de Coordinació 
de seguretat i salut hi opta
ran 2 candidatures que re
flecteixen excel·lents tre
balls de certa envergadura 
en els quals s'ha prioritzat 
ta seguretat en les obres.

La Direcció integrada de 
projectes o project mana
ger estarà representada 
també per 2 candidatures, 
igual que ta de Rehabili
tació funcional d’edificis 
existents que no tenen 
protecció patrimonial. R- 
nalment, al Premi al treball 
final de grau, nx>dalitat 
reservada als recent titu
lats, hi optaran 3 treballs 
procedents de les escoles 
d’arquitectura tècnica de 
Catalunya.

Les obres finalistes es tro
ben ubicades a Barcelona, 
Sant Cugat del Vallès, El 
Papiol, Cerdanyola, Rubí, 
Tarragona, Calella i Vic.
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