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TARRAGONA

EQUIPAMENTS

S’endarrereix la col·locació del parquet
del Palau i els clubs no hi iniciaran el curs
Al setembre s’ha de produir la cessió definitiva per part de la Generalitat, però encara mancarà una actuació important al terra de l’equipament
Vicente M. Izquierdo

El parquet del Palau d’Esports
continua acumulant pols, en un
magatzem, i a l’espera que el treguin per col·locar-lo i poder donar per completada una fase més
d’un equipament que encara no
està inalitzat al cent per cent.
La instal·lació del parquet, que
va marxar a Girona, concretament al pavelló de Fontajau, per
a donar-li un ús que les dues ciutats van acordar com a necessari,
tornarà a patir endarreriments.
Els motius són dos. El primer,
els tràmits administratius pel
traspàs de l’equipament a l’Ajuntament per part de la Generalitat
de Catalunya i, el segon, unes
obres que s’hauran de realitzar
abans de la instal·lació. A causa
de tots aquests motius, els màxims perjudicats seran aquells
clubs que comptaven amb poder
utilitzar el pavelló perquè alguns
dels seus equips hi poguessin
entrenar. Finalment, no serà així.
El consistori coneixia que al-

OLÍVIA MOLET

El formigó amb què es
va construir el terra del
Palau és deficient i deixa
marca a tot el que toca
guns clubs tenien la intenció de
demanar la petició formal per
a poder utilitzar la instal·lació
estrella dels Jocs Mediterranis
2018, però s’hauran de conformar amb les ja existents. Aquests
entrenaments, cal recordar,
sempre estaran condicionats al
coronavirus i a les indicacions
per part de les administracions
per poder utilitzar-los. No tan
sols són entrenaments, sinó que
la temporada esportiva d’algunes entitats depenia, en part,
de l’obertura d’un Palau, la qual
trigarà més del previst a veure la
llum.

El moment en el qual el parquet va tornar de Girona, el 30 de juny d’aquest 2020.

Fins al desembre
Les previsions, ara mateix, són
que el Palau d’Esports estigui a
punt per a poder realitzar-hi ac-

tivitat esportiva a partir del mes
de desembre. Serà durant aquest
pròxim setembre quan, en principi, es tanqui l’acord de traspàs

de l’equipament a l’Ajuntament, des de la Generalitat. Des
del consistori no estan d’acord
amb una situació que, segons el

seu parer, s’ha allargat més del
compte i que, per raons alienes
a ells, s’ha endarrerit la posada
en marxa d’una instal·lació que li

aniria molt bé a la ciutat.
A principis de juliol, els vots en
contra del PSC, de Junts per Tarragona i de Ciutadans i l’abstenció del PP van impedir el canvi
de mans, ja que el que proposava
el Govern era una cessió, mentre
que socialistes i Junts volen que
sigui de titularitat municipal. Si
durant el ple del setembre s’acaba solucionant aquest punt i les
instal·lacions passen a ser municipals, encara s’hauran de fer
més passes per poder utilitzar el
Palau i treure-li rendiment després de tants mesos tancat i sense donar-li cap ús esportiu.
El formigó
Una vegada superat aquest entrebanc, arribarà el segon pas.
El formigó amb el qual es va
construir el Palau és deicient,
de mala qualitat. És així perquè
deixa marca a tot el que toca i
s’ha de canviar tot el terra abans
de col·locar-hi a sobre el parquet.
Un contratemps més.

SUCCESSOS

Cremen 250 metres quadrats de
vegetació al Bosc de la Marquesa

BOMBERS

Els Bombers van activar set dotacions, dues aèries, per extingir l’incendi
Redacció

Una columna de fum va aparèixer ahir a la tarda al Bosc de
la Marquesa que uneix la platja
de la Móra i la platja Llarga. En
concret, l’incendi es va produir
entre la Móra i la Roca Plana poc
després de les 15 h. i va acabar
cremant 250 metres quadrats de
vegetació.

Per tal de treballar en l’incendi els Bombers van activar
set dotacions, dues d’elles aèries. Gràcies a la ràpida actuació
del cos de bombers, el foc no
va afectar una gran extensió de
terreny.
Poc després de les cinc de la
tarda l’incendi ja es va donar per
extingit i els mitjans aeris es van

retirar de la zona on van quedar
els mitjans aeris remullant la
superfície i evitant un possible
revifament durant uns minuts
més per a més seguretat. El foc
va afectar poc terreny però els
veïns de la zona reclamen regular l’accés a la zona per evitar
que les persones hi acampin i
pugui generar un perill.

Dos Bombers de la Generalitat treballant en l’extinció de l’incendi al Bosc de la Marquesa.

