
525/04/2017 diarimés	 TARRAGONA

Màgia espectacular 
aquest dissabte al 
Metropol amb la cia. 
Mag Edgard

L’espectacle de màgia de gran 
format El somiatruites de la 
Companyia Mag Edgard es 
presentarà aquest dissabte 29 
d’abril a dos quarts de 7 de la 
tarda al Teatre Metropol.  El 
Somiatruites és un espectacle 
de màgia per a tots els públics, 
on es combina la màgia més 
espectacular de les grans il-
lusions amb la màgia propera 
més impactant. Aquest con-
junt de sensacions, sota una 
acurada posada en escena, fa 
del Somiatruites un espectacle 
deliciós per a tota la família. 
El Mag Edgard és un recone-
gut il·lusionista, que ha rebut 
diversos premis nacionals i 
internacionals Les entrades 
poden comprar a través de la 
web  www.tarracoticket.cat i 
una hora abans de l’espectacle 
a la taquilla del teatre.

Redacció

Reconèixer que tan multat per-
què t’ho mereixies i veure que 
els cotxes del costat, també mal 
aparcats, no reben la paperera, 
és un fet que pot indignar a un 
ciutadà. Això és el que li va pas-
sar a una conductora que fa més 
d’un mes, coincidint amb una 
activitat iral que es feia al Camp 
de Mart, va ser sancionada per 
deixar el seu vehicle estacionat 
de manera incorrecta. «Em va 
estranyar que només jo tenia una 
multa, quan molts cotxes esta-
ven pujats a les voreres del car-
rer Maria Cristina i de l’entorn i 
ocupant passos de vianants», va 
dir. Aquesta persona, que resi-
deix a la Part Alta i ha demanat 
mantenir l’anonimat, reconeix 
que «vaig cometre un error que 
m’afecta emocionalment».

La sanció va ser, segons recull 
l’escrit de la Guàrdia Urbana, per 
«estacionar a menys de cinc me-
tres d’una cantonada, diicultant 
la visibilitat en l’encreuament». 
La veïna va airmar que «em con-
sidero una persona responsable i 
reconec la meva falta, i vaig pa-
gar la sanció, però aquell mateix 
dia tota la zona d’estacionament 
estava col·lapsada amb vehi-
cles i molts també diicultaven 
la visibilitat». Davant d’aquesta 
situació, «vaig voler comprovar 
si s’havien sancionat altres vehi-
cles que portaven molt de temps 
aparcats i vaig veure que només 
es va multar el meu cotxe».

L’endemà, aquesta veïna de la 
Part Alta es va dirigir a l’oicina 
de la Guàrdia Urbana «per expli-
car la situació, i la resposta va ser 
que podia presentar una recla-
mació i que omplís el formulari, 
però que no m’asseguraven que 
anul·larien la sanció». «Els vaig 
tornar a repetir que acceptava 
el meu error, però que em sem-

blava injust, i les meves paraules 
van trobar com a resposta que [si 
vol denunciar altres vehicles, ho 
pot fer, trucant-nos i indicant la 
infracció, i nosaltres enviarem 
una patrulla per revisar-ho], em 
va dir la Guàrdia Urbana». Com 
a resposta, «vaig contestar que 
no trobava bé la forma de san-
cionar», tenint en compte que 
«aquell dia molts vehicles esta-
ven mal estacionats». Dies des-
prés, «vaig observar una furgo-
neta aparcada al mateix lloc on 
jo vaig deixar el meu cotxe, i no 
l’havien sancionat». Des de lla-
vor, «l’he vist cada dia al mateix 
lloc i mai he vist la papereta». 

La veïna de la Part Alta afegeix 
que «un dia vaig trucar la Guàr-
dia Urbana per denunciar aquest 
vehicle, com em van dir, i no va 
ser multat, i l’endemà vaig fer 
el mateix. La resposta que vaig 
rebre va ser –va airmar– que 
[vostè està trucant per què està 
emprenyada o realment és que 
el vehicle està mal estacionat?]» 
Aquesta situació s’ha mantin-
gut en els dies següents «i estic 
indignada i em sento estafada 
com a ciutadana que, a més, vaig 
reconèixer el meu error i pagar la 
multa». «Em pregunto on està el 
límit de la llei, de les normes i de 
la justícia», va remarcar.  

Aquesta ciutadana va expli-
car que «en casos com el que em 
vaig trobar, que fan activitats al 
Camp de Mart, no se sancionen 
els vehicles i, per tant, penso que 
es va produir un tracte diferenci-
al amb mi». «M’agradaria saber 
quin criteri s’aplica i perquè la 
furgoneta que molts dies aparca 
en el lloc on jo vaig deixar el meu 
cotxe no la sancionen», va afegir. 
A més, «no em va agradar el trac-
te que vaig rebre a l’oicina de la 
Guàrdia Urbana, i em va indig-
nar: em sento impotent».

VIA PÚBLICA

«Van posar-me una multa quan 
molts cotxes estaven mal aparcats»
Una veïna de la Part Alta reconeix que «m’havien de multar, però també a altres, i em sento indignada pel tracte rebut»

CEDIDA 

La denunciant afirma que la furgoneta de la foto aparca habitualment on ella va deixar el cotxe. 

CEDIDA

El mateix dia de la sanció, tres vehicles estaven aparcats damunt la vorera.

L’Oicina Jove del 
Tarragonès ofereix un 
espai per a l’intercanvi 
de llibres

L’Oicina Jove del Tarragonès 
promou un espai per a l’in-
tercanvi de llibres. L’objectiu 
és facilitar la lectura entre les 
persones joves i fomentar les 
pràctiques com l’intercanvi. 
Només caldrà portar un llibre 
per poder emportar-se’n un 
altre, que es podrà triar entre 
tots els que hi hagi a disposi-
ció en aquell moment. El punt 
d’intercanvi estarà ubicat al 
vestíbul de l’Oicina Jove, situ-
at a l’antiga Facultat de Lletres, 
des d’avui, dimarts, ins al di-
vendres 28 d’abril, coincidint 
amb l’horari d’obertura de 
l’equipament juvenil: els ma-
tins de 9 a 14 hores i les tardes 
del dimarts i el divendres, de 
16:30 a 19 hores. L’Oicina Jove 
del Tarragonès és una ines-
treta comarcal d’atenció a les 
persones joves. Redacció


