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Biel Roquet-Jalmar
El barri del Serrallo acollirà un 
nou camp de treball aquest estiu, 
que es dedicarà a l’art del mu-
ralisme. Una dotzena de joves 
d’entre 14 i 17 anys d’arreu de Ca-
talunya participaran al projecte 
Brigada de Colors, que s’allargarà 
des del 14 fins al 27 de juliol. Els 
participants aprendran i posaran 
en pràctica l’art del muralisme 
en diverses façanes del barri ma-
rítim, així com també gaudiran 
del patrimoni de Tarragona i en-
torns naturals com l’Anella Ver-
da. D’altra banda, dues ubicaci-
ons més del Camp de Tarragona, 
Sarral i els Guiamets, estrenaran 
també un camp de treball orga-
nitzat per Direcció General de 
Joventut de la Generalitat, a més 
dels ja existents, pel que el total 
de programes s’enfilarà fins a la 
dotzena, xifra assolida abans de 
la pandèmia. A Catalunya, els 
camps de treball arriben al mig 
centenar i tenen un preu de 199 
euros.

Demà es coneixeran els dotze 
joves que formaran part de la Bri-
gada de Colors, que es decidiran 
per sorteig després que la pre-
inscripció hagi estat tot un èxit. 
«Aquest camp de treball neix de 
la inspiració del projecte Mar-
Mur», que ja va dotar algunes 
parets del Serrallo de vida i color 
fa uns mesos, tal i com explicava 
Jordi Collado. Un dels impulsors 
del camp i membre de la Coope-
rativa Combinats remarcava que 
es buscaria «que els joves facin 

de productors del seu propi pro-
jecte» i potenciar «l’experiència 
de ser muralistes». Collado ex-
plicava que l’estada té la voluntat 
«de sumar», ja que s’ha basat en 
la col·laboració dels veïns serra-
llencs i es preveuen «accions a 
nivell de comerç».

«Aquest és un projecte per al 
Serrallo, s’intentarà promoure 
activitats. Fer-hi murals suma, 

construeix i fa barri», recalcava 
Hermán Pinedo. El conseller de 
Joventut de l’Ajuntament de Tar-
ragona expressava la intenció de 
seguir amb la línia del projecte 
Mar-Mur i de la Brigada de Co-
lors per «incentivar la creació 
de murals en diferents barris de 
la ciutat, com ja s’ha fet per dig-
nificar el Serrallo. Els murals al 
carrer són molt necessaris a Tar-
ragona». La voluntat que el camp 
de treball tingui continuïtat ja 
farà que es facin algunes accions 
arreu de la Part Baixa.

Les primeres dades de preins-
cripcions arreu de Catalunya in-

diquen que els camps de treball 
de la Generalitat han aconseguit 
superar amb èxit el sotrac de la 
covid, ja que les dades previstes 
per aquest estiu són molt sem-
blants a les del 2019. «El projecte 
dels camps de treball enguany 
pren més força que mai, ja que 
pretén mobilitzar centenars 
de joves implicats, un dels col-
lectius més criminalitzats. Els 
joves també són implicats, soli-
daris i volen conèixer la realitat 
del territori amb projectes de re-
cuperació mediambiental i his-
tòrica», deia Laia Gros, directora 
general de Joventut.

‘Brigada de Colors’ 
neix de la inspiració del 
projecte Mar-Mur, que va 
dignificar el Serrallo
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El Serrallo acollirà a l’estiu un camp 
de treball dedicat al muralisme
El Camp de Tarragona estrenarà tres noves estades pensades per a joves d’entre 14 i 17 anys
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El camp de treball ‘Brigada de Colors’ uneix esforços de la Generalitat, Ajuntament i entitats veïnals.

La Cambra de Comerç 
serà present a Libèria 
i Sierra Leone del 10 al 
17 de maig

Un total de sis empreses –qua-
tre de Catalunya, una del País 
Basc i una de Madrid– pren-
dran part a la missió comercial 
del 10 al 17 de maig a Libèria 
i Sierra Leone. És una nova 
prospecció presencial de mer-
cats liderada per la Cambra de 
Tarragona. «És una heroïcitat, 
però sense presència física és 
complicat tancar acords co-
mercials a Àfrica, ho saben 
molt bé els exportadors, per 
això hem fet els esforços lo-
gístics, sanitaris i de seguretat 
que han estat necessaris per 
assegurar la missió. Que ens 
hi acompanyin sis empreses 
és un èxit, així de clar», expli-
cava Roberto Barros, director 
d’Internacional de la Cambra, 
que ja té preparades altres sis 
missions al continent africà 
per als propers mesos. Redacció

Un home rep una 
ganivetada a la cama a 
Campclar

Un home va rebre una gani-
vetada a la cama el passat diu-
menge pels volts de les 16.20 
h. de la tarda al carrer Riu 
Llobregat de Campclar. Des-
prés de patir la ferida –de poca 
gravetat– amb arma blanca, 
la víctima es va desplaçar al 
Centre d’Atenció Primària. 
De moment, no ha presentat 
denúncia. Si més no, segons 
fonts policials, «la víctima va 
explicar que es coneixien amb 
l’agressor». BRJ

El Col·legi de Graduats 
Socials i el d’Advocacia 
donen mil euros per a 
investigar la covid

La covid ha estat protagonista 
de la primera jornada forma-
tiva i solidària organitzada de 
manera conjunta pel Col·legi 
de Graduats Socials de Tarra-
gona i els col·legis de l’Advo-
cacia de Reus i de Tarragona. 
Sota el títol L’acomiadament 
en temps de covid, el passat 22 
d’abril es va oferir aquesta ses-
sió virtual que va anar a càrrec 
de Francisco Javier Martínez 
Cano, magistrat jutge del Jut-
jat del Social de Reus. Però el 
protagonisme de la covid en 
aquesta sessió va anar més 
enllà del fet de ser el centre de 
la temàtica. I és que l’import 
íntegre recollit a través de les 
inscripcions, així com els ho-
noraris del ponent, s’han des-
tinat de forma solidària a fer 
un donatiu per a la iniciativa 
#joemcorono, que pertany a 
la Fundació Lluita contra la 
Sida i les malalties infeccioses 
i que es troba a l’Hospital Can 
Ruti. Així doncs, els més de mil 
euros recollits amb aquesta 
activitat, es destinaran a les 
diverses línies de treball en-
gegades per la fundació i que 
tenen a veure amb quatre pri-
oritats ben diferenciades per a 
la lluita contra la covid: la de la 
recerca d’una vacuna que sigui 
eficaç contra totes les noves 
variants que van sorgint, la lí-
nia d’elaboració de testos més 
ràpids i àgils per a ús quotidià, 
la del desenvolupament d’un 
tractament per a la malaltia 
i, finalment, la línia de treball 
adreçada a fer seguiment i a 
tractar als malalts persistents 
de covid. Redacció

Redacció
La consellera de Comerç de 
l’Ajuntament de Tarragona, Ma-
ría José López, va presentar ahir 
el festival d’art tradicional africà 
Africa’t!, acompanyada del co-
missari i impulsor del festival, 
Jesús Arjona. L’esdeveniment va 
començar ahir amb una exposi-
ció a la floristeria 5 The Fucking 
Flower Shop i la I Ruta Tribal de 
Tarragona a onze comerços de 
la ciutat; i tindrà continuïtat du-
rant el mes de juny amb una ex-
posició al Pati Jaume I de l’Ajun-
tament. Segons explicava María 
José López, l’objectiu del festival 
és «dinamitzar el comerç a tra-
vés de la cultura, amb una expo-

sició i una ruta que ens conviden 
a conèixer l’art tradicional africà 
visitant els nostres comerços». 
El festival es completa amb un 
dossier d’activitats al voltant de 
la ruta tribal dels comerços i una 
acció participativa amb un sor-
teig de tres obres de la ruta a les 
xarxes socials de Comerç.

L’exposició Floriafrica’t, a la 
floristeria 5 The Fucking Flower 
Shop, mostra diferents peces 
d’art tradicional africà que el 
visitant haurà de trobar entre 
els productes del comerç i que 
inclouen màscares, objectes 
quotidians o peces d’artesania. 
La mostra es podrà visitar fins al 
10 de juny. Paral·lelament, onze 

comerços de la ciutat exposen 
als aparadors diferents peces 
d’art africà en la I Ruta Tribal de 
Tarragona, també del 3 de maig 
al 10 de juny. La ruta va acom-
panyada d’un dossier pedagògic 
que planteja activitats al voltant 

d’aquests objectes amb l’ob-
jectiu de promoure inquietuds 
artístiques entre els més joves 
i promocionar el comerç de la 
ciutat. De l’1 al 20 de juny, el Pati 
Jaume I acollirà l’exposició Les 
màscares de Jesús Arjona.
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El festival d’art ‘Africa’t’ 
fa una mostra tradicional 
en comerços de la ciutat

COMERÇ

El certamen s’allargarà fins al 20 de juny

María José López i Jesús Arjona durant la presentació d’’Africa’t’.
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