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L’Ajuntament arranjarà les
deficiències del local de la
Colla Castellera de SPiSP
El pressupost per dur a terme les obres, totes de caràcter menor,
ascendeix a 32.780 euros i l’objectiu és posar al dia la seu dels castellers
GOOGLE

Carles Gosálbez

Un operari obre la porta de l’espai on s’ubicarà el carilló.

Els treballs per col·locar el
carilló ja estan en marxa
Les persones que ahir al matí es
van acostar a la plaça Corsini i al
Mercat es van trobar amb dues
novetats. Per una banda, la porta d’accés al Mercat estava tancada i, per altra, el motiu obeïa
a l’inici dels treballs previs a la
instal·lació del carilló que s’inaugurarà el pròxim 21 de novembre. A l’exterior, operaris
damunt d’una grua van iniciar
els treballs, circumstància que
va permetre veure oberta la
porta que hi ha a la façana prin-

cipal del Mercat, tot just sota el
rellotge. El carilló està format
per sis igures que representen
elements del Seguici Popular
de Tarragona i que giraran al
so de la peça Amparito Roca. El
pressupost ascendeix a 89.213
euros. El carilló sonarà cada
dia a les 12 del migdia i a les 18
hores. L’objectiu de l’empresa
municipal Espimsa és que es
converteixi en un punt d’atracció turístic i un element característic de la ciutat. Redacció.

L’Ajuntament destinarà una partida de 32.780 euros a arranjar la
seu i local d’assajos de la Colla
Castellera de Sant Pere i Sant
Pau. Aquest és el resultat d’una
inspecció visual del local que van
dur a terme tècnics municipals,
a petició de la regidora de Patrimoni i Cultura, Begoña Floria, i
en la qual van participar representants de la colla. Com a resultat de la visita, es va elaborar
un informe on s’identiiquen les
anomalies que hauran de ser arranjades. Per altra banda, l’informe va referència a la possibilitat
futura d’ampliar l’espai destinat
a la colla castellera, a partir de
l’aproitament d’un solar annex
que actualment està ocupat per
l’empresa mixta municipal d’aigües Ematsa.
En el decurs de la inspecció
visual que es va practicar es van
apreciar issures en el revesti-

Imatge de l’exterior de la seu de la colla castellera.

ment del voltant de les fusteries i
el mal estat del paviment de cautxú de la zona d’assaig de la colla,
com a conseqüència de iltracions d’aigua de pluja. En aquest
context, l’actuació comportarà

la intervenció en els marcs de
les inestres i el repicament, sanejament, enguixat i pintura de
paraments verticals, així com
la substitució del paviment de
cautxú de la sala d’assajos.
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L’ampostí Antoní Espanya és el nou cap
provincial de Costes a Tarragona
Llicenciat en Ciències Biològiques, és funcionari de la Generalitat
Redacció

Antoni Espanya Forcadell ha estat nomenat nou cap provincial
a Tarragona del servei de Costes
del Ministeri per a la Transició Ecològica. Ahir, dimecres,
al matí, Espanya va mantenir
una reunió de treball amb el
subdelegat del Govern central a
Tarragona, Joan Sabaté. Nascut
a Amposta l’any 1965, Espanya

és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i funcionari del grup A de la
Generalitat de Catalunya, des de
juny de 1988. De 1988 a 2003, el
nou cap de Costes va ser responsable d’ús públic al Parc Natural
del Delta de l’Ebre, coordinant
els serveis turístics i educatius.
Del 2004 al 2011, Espanya va ser
director territorial del Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat de Catalunya a
les comarques de l’Ebre. Fins al
2018, va desenvolupar tasques
de director de la Reserva de
Caça de l’Encanyissada i Zones
de Caça Controlada de l’illa de
Buda, Badia del Fangar i el Garxal en els serveis territorials del
Departament d’Agricultura.
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La producció animal
lliure d’antibiòtics serà
motiu d’una conferència
L’acte l’organitza el Col·legi de Farmacèutics
Redacció

El Col·legi Oicial de Farmacèutics de Tarragona (COFT)
ha organitzat per al pròxim 15
de novembre la conferència
Producció animal lliure d’antibiòtics, és possible?, per tal de
sensibilitzar sobre l’amenaça

Espanya, ahir amb el delegat del Govern central Joan Sabaté.

que la seva resistència suposa
per a la salut pública. Aquesta
iniciativa, emmarcada dins del
Dia Europeu per a l’Ús Prudent
dels Antibiòtics, comptarà amb
la participació, en qualitat de
ponent, de Joaquim Brufau, veterinari i doctor en Medicina

Veterinària, i reconegut expert
en nutrició animal. «L’objectiu
és sensibilitzar sobre l’amenaça
que la resistència als antibiòtics
suposa per a la salut pública i
fomentar-ne l’ús prudent», va
informar Èlia Esteve, vocal de
Docència del COFT.
A la conferència s’hi abordaran qüestions com «l’ús d’antibiòtics a granja avui en dia i com
es preveu que sigui l’any 2030,
què ha fet i què fa Europa, com
es pot resoldre a nivell de granja
o si hi ha alguna resposta possible a tot el debat generat, entre
moltes d’altres», va dir Esteve.
La xerrada s’impartirà a la Sala
d’actes del COFT, a les 15 hores.

Moltes felicitats de tots els que
t’estimem en el dia del teu 7è
“cumple”.

Espectacle de màgia
per a tota la família al
Teatre El Magatzem
amb el Mag Gerard
Aquest diumenge, a les dotze
del migdia, al Teatre El Magatzem de Tarragona, el conegut
Mag Gerard oferirà el seu nou
espectacle de màgia i comèdia
per a tota la família: Màgia,
somriures i confeti. Aquest
espectacle forma part del 12è
Festival Internacional Teatre
Màgic de Tarragona i la Canonja, que novament omple
d’il·lusió tots els espais escènics de les dues ciutats amb els
artistes més destacats de l’actualitat. Entrades a la venda
a: www.cotarraconense.cat i a
la taquilla del teatre una hora
abans de l’espectacle.El Festival Teatre Màgic, que ja és un
referent, no només a Catalunya, sinó també a l’estranger.
Aquest festival es donarà cita,
per dotzè any consecutiu, del 2
al 24 de novembre. C. G.

La Xarxa de Centres
Cívics convoca una
nova edició del Ral·li
Fotogràic
La Xarxa de Centres Cívics ha
convocat el Ral·li Fotogràic
#CentresCivicsTGN2018, que
es durà a terme el pròxim dissabte, 10 de novembre, entre
les 8 i les 19 hores. Aquesta
iniciativa va adreçada a la
ciutadania en general i amb
inscripció gratuïta. Els participants disposaran de 5 hores
per fotograiar el tema que es
desvetllarà el mateix dissabte al matí. Aquesta activitat,
adreçada a persones a les
quals agraden els reptes, està
inclosa al Festival Internacional de Fotograia SCAN que
actualment s’està celebrant
a la ciutat de Tarragona. Les
persones interessades a participar-hi en aquesta proposta
poden apuntar-se mitjançant
el web https://www.tarragona.
cat/centrescivics/. Redacció

Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Moltes felicitats Víctor pel teu
5e aniversari! Molts petonets
del papa, la mama, el tete i tota
la família!!!

Maria Valencia, hoy cumple 3
añitos ¡muchas felicidades! de
parte de tu hermano Marcos,
papi y mami.

