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Conviure amb un nombrós nom-
bre d’animals no és gens fàcil i 
menys quan es tracta de coloms 
que conquereixen espais urbans 
i, ins i tot, zones dels habitatges.

Veïns dels voltants dels car-
rers Eivissa, Jaume I i Vapor es-
tan farts de l’elevada presència 
de coloms en aquesta zona de 
Tarragona. Les trucades que de 
fa més d’un any dirigeixen al Te-
lèfon Verd de l’Ajuntament, amb 
la inalitat que actuï per rebai-
xar el nombre de coloms i, com 
a contrapartida, les molèsties 
que ocasionen, no han obtingut 
la resposta esperada, segons va 
informar a aquesta redacció un 
dels veïns afectats.

«Els coloms no tenen un ene-
mic natural i han envaït tota 
aquesta zona de Tarragona, 
provocant moltes molèsties als 

veïns», va dir. El veí va comentar 
que «molta gent ha posat plàstics 
i CD’s als balcons amb la intenció 
que els coloms no hi vagin, ja que 
ho embruten tot, ponen ous i, 
ins i tot, amb els sorolls que fan 
no deixen dormir i a les sis del 
matí has de llevar-te per fer-los 
fora de casa teva». El veí va apun-
tar que «el problema és cada cop 
més important, ja que els coloms 
envaeixen balcons, terrasses, i-
nestres, estenedors de roba i tots 
els espais als quals tenen accés, 
deixant els seus excrements». 
Aquesta situació «ens afecta a 
moltes de les persones que tenim 
la residència en aquesta zona de 
la ciutat», va afegir, alhora que va 
lamentar «la passivitat de l’Ajun-
tament».

El veí afectat va explicar a 
aquesta redacció que «la colònia 
de coloms estava, fa uns anys, en 

una cova situada a les antigues 
cent escales de Vapor –on hi ha 
restes d’època romana–, però un 
cop es van instal·lar les mecàni-
ques van envair els ediicis més 
propers, sobretot un de nova 

construcció que ha estat desha-
bitat durant anys».

Segons l’opinió del veí resi-
dent a la zona, «el problema amb 
els colons ve de molt lluny i és 
per culpa de les escasses cam-
panyes que dur a terme l’Ajun-
tament per tal d’erradicar una 
plaga que cada cop és més gran». 
A aquesta situació s’afegeix el fet 
que «cada dia una dona porta 
menjar i aigua als coloms, per la 

qual cosa els animals no s’han de 
moure per trobar un aliment que 
tenen assegurat».

Per altra banda, també pre-
ocupa el fet que els coloms són 
aus portadores de malalties i pa-
ràsits. La seva presència neguite-
ja uns veïns que no veuen la fór-
mula per acabar o, com a mínim, 
reduir el nombre d’uns animals 
que els resultes particularment 
molestos. 
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Els veïns de la zona 
d’Eivissa i Jaume I 
estan farts d’una 
colònia de coloms
Lamenten que les trucades al Telèfon Verd de 

l’Ajuntament «no posi fi a les molèsties»  
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Gran quantitat de coloms en un dels edificis de la zona on la seva presència és problemàtica. 

«Fan soroll tot el dia 
i a les sis del matí he 
d’aixecar-me per fer-los 
fora del balcó»

El Cor Radio Ciutat de 
Tarragona tanca la 28a  
Exposició Col·lectiva 
de Pintura

El Refugi 1 del Moll de Costa 
acollirà el diumenge 17 de fe-
brer a les 12 hores la cloenda 
de la 28a Exposició Col·lectiva 
de Pintura de Tarragona que 
comptarà amb l’actuació del 
Cor Ràdio Ciutat de Tarragona.
Organitzada pel Sindicat 
d’Iniciativa i Turisme de Tar-
ragona, l’exposició, d’entrada 
lliure, es va inaugurar el passat 
18 de desembre amb l’objectiu 
d’acollir i oferir una mostra de 
pintura de tots aquells autors 
novells i/o amateurs de tota 
la demarcació. Rafael Simó, 
membre de la Junta del Sindi-
cat, explica que un dels objec-
tius és oferir un espai a aquests 
artistes locals on poder expo-
sar les seves obres. En aquest 
sentit valora positivament tant 
el nombre de participants, 25 
enguany i 50 quadres, així com 
l’èxit d’assistència i el nombre 
d’edicions celebrades amb 
previsió de continuïtat. El Cor 
Ràdio Ciutat de Tarragona, qui 
ja va actuar a la passada edició 
en l’acte inaugural, serà l’en-
carregat de cloure enguany 
l’exposició amb un concert en 
directe per a tots els públics i 
entrada lliure, amb el pianista 
Jorge Varela. Redacció

Redacció

Francisco Algaba ha estat un 
dels 12  investigadors i investi-
gadores seleccionats dels 77 que 
es van presentar per participar 
al concurs de monòlegs cientí-
ics FameLab 2019. La interven-
ció que li va donar pas a la inal 

tractava de la seva recerca sobre 
les  cèl·lules mare i les seves 
funcions més desconegudes. 
La Fundació Espanyola per a la 
Ciència i la Tecnologia (FECYT) 
i el Bristish Council han anunci-
at ja la data de la semiinal, que 
serà el proper 6 d’abril al Centre 

Cultural CaixaFòrum de Sevilla 
i que evalúa el contingut i el ca-
risma. Dels 12 concursants, vuit 
es classiicaran a la inal espa-
nyola, que es disputarà a Madrid 
el mes de maig. El guanyador 
representarà Espanya a la inal 
internacional que es celebrarà 
a Cheltenham Science Festival 
el juny al Regne Unit. Francisco 
Algaba va ser el guanyador del 
concurs Vols saber què investi-
go?, que la URV va organitzar el 
13 de novembre al Teatre Bartri-
na de Reus en el marc de la Set-
mana de la Ciència 2018. És el 
quart cop que doctorands de la 
URV es classiiquen per aquest 
certamen.

Francisco Algaba, 
classificat per a la 
semifinal de la FameLab

URV

Investiga l’alteració de la diabetis i l’obesitat


