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Vicente M. Izquierdo

El CD La Floresta no només és un 
club de futbol, on nens i nenes 
entrenen a diari i juguen els caps 
de setmana. Aquesta entitat està 
molt conscienciada amb els pro-
blemes que té la societat i amb 
les necessitats que puguin sorgir 
i, és per aquest mateix motiu, 
perquè el seu president, Pablo 
Pedro González, vol convertir els 
voltants de l’Estadi Municipal en 
un punt de trobada per a la gent 
del barri.

«Hem demanat en reiterades 
ocasions a l’Ajuntament que ens 
condicioni els voltants del camp, 
ja que amb els arbustos i la mala 
herba fa molt mala impressió. 
No ens han fet gens de cas i, per 
aquest motiu, hem decidit fer-
ho nosaltres», manifesta Pablo 
Pedro, qui apunta que «tenim 
31 treballadors socials, el que 
signiica que estem ajudant a la 
gent a reintegrar-se a la socie-
tat. Aquests, ens estan ajudant 
no només amb les tasques de 
manteniment del camp, sinó que 
també estan condicionant la part 
de fora, on el club vol instal·lar-
hi, entre d’altres, un camp de 
futbol set, una pista de petanca i 
un indret perquè els nens puguin 
jugar amb les seves baldufes». 
Aquest camp de gespa, segons el 
màxim representant del club, es 
podria instal·lar «sempre que al-
gun club veí ens volgués oferir la 
seva gespa, quan ja no la neces-
siti, quan estigui gastada. Aquí sí 

que en farem un bon ús».
L’Ajuntament, segons Pablo 

Pedro González, no els ha «fet 
cas» i, per tant, estan netejant la 
zona pel seu compte. «Nosaltres 
no fem cap mal intentant ajudar 
els veïns, ja que seran ells els que 
podran gaudir de les activitats. 
Per tant, no tenim per què pensar 

que l’Ajuntament hi posarà cap 
inconvenient», explica, alhora 
que mostra una de les zones per 
a la qual ha tingut una altra idea. 
«Aquí», darrere del camp, «hi vo-
lem posar un mercadet, perquè 
la gent del barri pugui vendre 
allò que ja no utilitza i, de passa-
da, pugui guanyar uns diners en 
aquests moments en què tant es 
necessiten». Mentre la zona més 
dedicada a l’activitat esportiva és 
la que està situada entre el camp 
i l’establiment Bauhaus, i és pro-
pietat de l’Ajuntament, aquesta 
segona, on hi aniria el mercadet, 
és d’un propietari: «De moment, 
li estem netejant. Intentaré po-
sar-me en contacte amb ell per 
transmetre-li el meu desig i es-
pero que ens ajudi». De moment, 
únicament s’estan acabant les 
tasques de neteja, però Pablo 
Pedro no descarta començar a 
instal·lar-ho tot en «uns mesos».
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CIUTAT

El CD La Floresta 
vol convertir 
els voltants del 
camp en una 
zona lúdica
Seria un indret destinat a la gent del barri, zona 

per petanca, baldufes o un mercadet

Pablo Pedro González amb Mahamadou, conegut al barri com a David, a la zona on hi aniria la petanca.

El CD La Floresta, a més, vol 
denunciar el mal estat en què 
es troben algunes zones de 
l’Estadi Municipal. «Comprem 
la pintura, pintem, ens encar-
reguem del manteniment, però 
hi ha coses que no es poden 
permetre», es queixa Pablo 
Pedro González, qui deixa ben 
clar que «fa ja tres mesos que 
el vent va tirar a terra una paret 
del camp –la que apareix a la 
imatge–. Ningú ens l’ha reparat 
i, a més, hem hagut de tapar la 
zona per dins perquè la gent 
no es coli al camp a la nit». A 
més, el president denuncia que 
«la il·luminació és insuicient i 
alguns vestidors fan pena. De-
manem a l’Ajuntament que ens 
tractin com als altres clubs». Vi-
cente M. Izquierdo

González denuncia 
el mal estat del 
Municipal

González: «Intentem 
ajudar els veïns, i 
l’Ajuntament no hi ha de 
posar obstacles»
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La companyia Fabulae Tarra-
conenses desembarca aquest 
diumenge al teatre Bravíum de 
Reus amb una de les tragèdies 
més sanguinàries i desmesu-
rades de William Shakespeare: 
Titus Andrònic. Tindrà lloc a les 
set del vespre i sota la direcció 
de Miquel Àngel Fernández. 

L’obra es va estrenar l’abril de 
l’any passat al teatre Metropol 
de Tarragona i també es va po-
der veure a Vila-seca. Ara em-

prèn una petita gira pel territori. 
Aquest diumenge serà a Reus 
i el dia 31 a Ulldecona. Fabulae 
Tarraconenses s’endinsa de nou 
en l’univers de Shakespeare, 
després d’haver portat també a 
escena Juli César. Aquesta com-
panyia va néixer el 2012, a partir 
d’una ramiicació del grup de 
reconstrucció històrica Thale-
ia. El seu objectiu era anar més 
enllà en els anhels teatrals que, 
des dels seus orígens, ha mogut 
aquest grup. L’espectacle començarà a les set del vespre. 

CEDIDA

‘Titus Andrònic’ arriba aquest 
diumenge al Teatre Bravium

CULTURA

Aparcaments Municipals de 
Tarragona guanya dos premis

RECONEIXEMENT

Aparcaments Municipals de 
Tarragona ha guanyat els dos 
Premios Aparcar 2015 als quals 
estava nominada. Són reconei-
xements que atorga de forma 
bianual l’Asociación Española 
de Aparcamientos y Garajes 
(ASESGA). El gerent d’AMT, 
Sergi Arts ha recollit les plaques 
que acrediten el primer pre-
mi en la categoria B, de gestió 
d’espais, i el primer premi en 
la categoria C, d’innovacions 
conceptuals o tecnològiques. 

Els Premios Aparcar, que es 
lliuren amb caràcter bianual, 
són les màximes distincions 
del sector de l’aparcament a 
Espanya. L’empresa municipal 
va presentar a la categoria B 
la implantació de la regulació 
de l’aparcament en superfície 
en Tarragona. Es tracta d’una 
mesura que també ha estat 
reconeguda en Europa dins el 
programa Push&Pull d’accions 
efectives de dissuasió de l’abús 
del vehicle privat al centre.


