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El Teatre Tarragona estarà
tancat durant dos mesos
Les obres de millora del sostre del vestíbul començaran
«immediatament» i tindran un cost aproximat de 150.000 euros
REDACCIÓ
TARRAGONA

El Teatre Tarragona estarà dos
mesos tancat i les obres de millora del fals sostre del vestíbul tindran un cost de 150.000 euros.
Ahir va tenir lloc la Comissió Informativa de Presidència de
l’Ajuntament de Tarragona, on es
va donar compte de l’informe dels
tècnics municipals. En aquest document es deixa clar que s’ha de
substituir el fals sostre del hall per
possible risc de despreniments.
En aquesta anàlisi s’avalua l’estudi extern que l’alcalde havia encarregat i que detectava problemes.
Cal recordar que fa uns dies,
l’Ajuntament decidia tancar temporalment l’equipament fins que
es realitzessin els treballs de millora.
Així doncs, ahir, ja es va iniciar
el procediment per fer la intervenció necessària, que tindrà una
durada de dos mesos i un cost
aproximat de 150.000 euros. El
portaveu del govern municipal,
Manel Castaño, explicava ahir
que la sustentació «no és prou segura i hi ha un risc real que es
pogués desprendre en un moment
o altre».
Les obres començaran immediatament, i hi ha la previsió de
què estiguin acabades en un període de 60 dies. Mentre durin els
treballs, part de la programació
teatral es traslladarà al Teatre Metropol. En alguns casos, com són

Les deficiències es troben en el vestíbul del teatre. FOTO: ALBA MARINÉ

assajos de grups musicals o teatre
en petit format, es podran seguir
celebrant al Teatre Tarragona, i el
públic haurà d’entrar per la porta
del darrere, ubicada al carrer Santa Clara.
El mateix problema

L’actuació que es portarà a terme
en els pròxims dies és fruit d’un
estudi que va demanar l’alcalde fa

Successos

Quatre ferits en un incendi
a la Rambla Nova per un
curtcircuit d’un assecador
C. POMEROL-J. CABRÉ
TARRAGONA

Un curtcircuit d’un assecador hauria estat el motiu de l’incendi que
va tenir lloc ahir al segon pis del
número 10 de la Rambla Nova. El
fum provocat pel foc va posar en
alerta als veïns de la principal
artèria de la ciutat. Els fets van

passar quan faltaven pocs minuts
per les onze del matí. Segons la
propietaria del pis afectat, s’estava eixugant el cabell amb l’assecador quan aquest ha fet un curtcircuit. De l’ensurt, l’electrodomèstic
hauria sortit volant fins a un matalàs que hi havia a l’habitació,
provocant així l’incendi. El foc va
ser controlat en pocs minuts i el

unes setmanes, quan, arran d’una
visita a l’equipament, Ricomà es
va adonar d’algunes deficiències.
El problema és exactament el mateix que hi va haver l’any 2019.
En aquell cas, però, es va desprendre part del sostre de la zona de
les butaques. Llavors, l’equipament també va estar tancat uns
mesos fins que es va resoldre la
situació.

resultat van ser quatre persones
ferides.
Fins al lloc dels fets es van traslladar cinc dotacions dels Bombers, ambulàncies del SEM i patrulles de la Guàrdia Urbana, que
van tallar l’últim tram de la Rambla per seguretat, i van ajudar als
Bombers a desallotjar els veïns
del pis afectat.
En un primer moment, semblava que ningú havia resultat ferit,
però, passada una estona, el SEM
va haver d’atendre a alguns veïns.
Quatre d’ells presentaven un quadre d’intoxicació provocat pel
fum. Els ferits van ser traslladats
a dos hospitals de la ciutat. El
gran núvol de fum va crear molta
expectació entre els vianants de la
zona.

EN BREU
Medi ambient. La
campanya ‘Un arbre
per Europa’ arriba a
l’INS Pont del Diable
L’INS Pont del Diable de Tarragona s’ha sumat a la iniciativa
‘Un arbre per Europa’, impulsada
per l’Equip Europa, associació
de joves europeistes, arran
d’una proposta de David
Sassoli, President de Parlament
Europeu. A més la jornada
també ha comptat amb un
espectacle de l’Ateneu l’Europeu Units en la diversitat.
Aquesta jornada ha estat
organitzada des de l’oﬁcina
Europe Direct Tarragona de
l’Ajuntament. El regidor d’Educació, Manel Castaño va voler
destacar que «ens hem proposat plantar un arbre cada any a
un centre diferent per fer
possible el doble objectiu de
donar visibilitat a la importància
del desenvolupament sostenible i la implicació dels joves».
La ciutat de Tarragona ja va
participar en aquesta campanya
fent una plantada d’arbres a la
T11 amb motiu del Dia d’Europa.
Però ara, des d’Europe Direct
Tarragona, i tenint en compte
que Tarragona és Vila Florida,
s’inicia la campanya als centres
educatius de Tarragona.

Participació. Els
infants demanen una
millora de la xarxa
wiﬁ
Dimecres es va reunir el Consell
Municipal d’Infants de la ciutat.
La sessió va comptar amb la
presència de l’alcalde, Pau
Ricomà, i del conseller d’Educació, Manel Castaño, així com
representants dels grups
municipals. En aquest consell,
els infants van exposar les seves
propostes pel Pla Local d’Infàn-

cia i Adolescència que està
desenvolupant l’Institut Municipal d’Educació.
Després d’un llarg procés
participatiu, els infants van
presentar les sis propostes més
votades que s’inclouran al Pla
Local d’Infància i Adolescència
de la ciutat. En primer lloc, els
infants reclamen una millora de
la xarxa wiﬁ de la ciutat, que
sigui gratuïta i potent, sobretot
en places i espais propers a
equipaments municipals, així
com la millora de les connexions
als centres educatius. També
demanen més esforços en la
lluita contra el ‘bullying’ ja sigui a
través de campanyes, activitats
o aplicacions mòbils.

Serveis Socials.
JxTGN denuncia la
reducció de
personal que atén
les víctimes de
violència masclista
El grup municipal de Junts per
Tarragona ha denunciat la
reducció de personal en els
serveis d’atenció adreçats a
dones víctimes de violència
masclista a la ciutat de Tarragona. Un d’aquests serveis és
l’equip Socioeducatiu d’Atenció
a la Violència Masclista (ESVIOM), en el qual estava previst
posar en marxa un projecte
d’ampliació dels recursos
humans. El portaveu del grup,
Dídac Nadal, ha explicat que
aquesta ampliació de personal
«no només no ha arribat, sinó
que l’equip s’ha reduït passant
de tres a dos professionals», qui
ha afegit que a banda de la gran
feina que realitzen els cossos
policials, «davant de situacions
d’urgència és molt important
que la víctima rebi suport social i
emocional».
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