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Gerard Cañellas
L’Empresa de Serveis i Promo-
cions d’Iniciatives Municipals 
(Espimsa) permetrà a empreses 
i entitats instal·lar parades de 
temporada per vendre productes 
específics o realitzar esdeveni-
ments esporàdics als mercadets 
de Tarragona. Així ho va con-
firmar l’empresa a Diari Més, i 
ara la proposta de modificació 
de l’ordenança municipal que 
regula els mercats no sedenta-
ris haurà de ser aprovada pel 
ple ordinari de l’Ajuntament de 
Tarragona del pròxim dimarts 
dia 20. La mesura afectarà a tots 
els mercadets de la ciutat, que en 
total són nou: el de Corsini, el de 
Bonavista, el de Torreforta, el de 
Sant Salvador, el de Sant Pere i 
Sant Pau, el de la Móra, el del Fò-
rum, el de brocanters i el de Sant 
Quadrat. 

Segons va informar Espimsa, 
aquestes activitats puntuals po-
dran obtenir la llicència durant 
un màxim de tres mesos, durant 
els quals hauran de pagar les 
taxes corresponents. En aquest 
sentit, podran vendre productes 

de temporada, com ara gelats a 
l’estiu, torrons al Nadal o casta-
nyes per Tots Sants, o fer activi-
tats populars o esdeveniments 
d’organitzacions sense ànim de 
lucre, i sempre que no suposi cap 
competència directa amb la resta 

de marxants. 
La motivació d’aquesta inici-

ativa s’emmarca, segons l’em-
presa municipal, en la voluntat 
d’aquesta d’obrir els mercats i els 
mercadets de Tarragona a la seva 
ciutadania i de dinamitzar-los. 

No obstant això, destacaven que 
la instal·lació d’aquestes parades 
de temporada i esporàdiques es-
tarà condicionada, a més, a l’es-
pai disponible al mercadet. 

Per la seva banda, el president 
d’Espimsa, Dídac Nadal, va de-
fensar que «es tracta d’una acció 

més per dinamitzar els merca-
dets de la ciutat i obrir-los a totes 
les entitats i sectors econòmics, 
socials i culturals de Tarragona». 
Així, Nadal va assenyalar que, «a 
partir d’ara, quan es produeixi 
una vacant temporal d’una pa-
rada, aquesta podrà ser ocupada 
per activitats esporàdiques com 
ara esdeveniments populars, 
venda estacional, actes d’orga-
nitzacions sense ànim de lucre, 
etc.» i remarcava que «es podrà 
realitzar qualsevol activitat sem-
pre que no esdevingui compe-
tència directa de les ja existents».

MERCATS

Espimsa permetrà activitats puntuals 
i parades temporals als mercadets 
El ple de dimarts modificarà l’ordenança per poder instal·lar parades durant un màxim de tres mesos
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Imatge d’arxiu del mercadet de la plaça Corsini de Tarragona. 

Redacció
El galió Andalucía, una rèplica 
del vaixell espanyol del segle 
XVII, va arribar ahir a Tarrago-
na per obrir les seves cobertes al 
públic. La seva estada a la ciutat 
forma part de la gira que està 
realitzant per diversos ports del 
Mediterrani, com a museu flo-
tant per a donar a conèixer com 
van ser els galions espanyols. 
Així, es podrà visitar de les 10 a 
les 20 hores fins al dia 25 d’abril. 

El galió Andalucía és la rè-
plica d’un galió espanyol del 
segle XVII, de 55 metres d’eslo-
ra, d’iroc i pi, amb sis cobertes i 
gairebé mil metres quadrats de 
superfície vèlica en les seves set 
veles, construït amb acurat rigor 
històric. Durant la visita, el pú-
blic podrà recórrer les seves co-
bertes i conèixer in situ els seus 
detalls, la seva navegació, com 
era la vida a bord i la mateixa 
història d’aquests vaixells. L’ex-
periència es completa a més, 
en pujar a bord d’un vaixell que 
avui dia navega per les mars del 
món amb una jove tripulació, 
que compta amb les més sorpre-

nents experiències de les seves 
llargues travessies. 

En definitiva, una gran opor-
tunitat per a pujar a bord del 
vaixell i fer una activitat fami-
liar a l’aire lliure, per a la qual 
s’han adoptat totes les mesures 
de sanitàries pertinents, com 

la desinfecció del vaixell cada 
vegada que s’obre al públic, l’ús 
obligatori de màscares, i l’afora-
ment limitat durant les visites, 
per la qual cosa es recomana 
treure l’entrada en línia o fer el 
pagament per targeta. Les entra-
des costen sis euros als adults, 

tres als nens de sis a deu anys i 
quinze a les famílies (dos adults 
i dos infants).

El galió Andalucía arriba a Tarragona i 
obre les seves cobertes al públic

HISTÒRIA

La rèplica del vaixell del segle XVII es podrà visitar al Port Tarraco fins al dia 25 d’abril

Imatge de la coberta del galió, el qual es podrà visitar complint totes les mesures anticovid. 
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Virolès i Francesch ahir durant la presentació de les jornades. 

Redacció
El Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona va donar ahir el 
tret de sortida a la 26a edició 
de les Jornades de Dret del Tre-
ball i de la Seguretat Social, que 
se celebren també avui sota la 
modalitat en línia, per primera 
vegada a la història d’aquesta 
iniciativa formativa i d’actua-
lització de coneixements dels 
graduats socials. 

Les jornades van començar 
amb l’acte d’inauguració, en 
què hi va prendre part tant la 
directora tècnica de les Jorna-
des, Rosa Maria Virolès, com 
el president del Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, 
Jaume Francesch. Aquest últim 
va afirmar que «la modalitat en 
línia de les Jornades és el fet di-
ferencial d’aquesta edició. Mal-
auradament, enguany no po-
drem compartir espai físic. Les 
circumstàncies ens obliguen a 
adaptar-nos, però això és pre-
cisament l’essència de la nostra 
professió: l’adaptació constant, 
la renovació i l’actualització». 
Així mateix, va destacar que 
«les ponències que hem prepa-

rat enguany són de màxima ac-
tualitat, ja que tractaran sobre 
la nova realitat laboral sortida a 
partir de la covid». Ahir es van 
impartir les ponències Covid: 
Prevenció de riscos i Seguretat 
Social, per part de María Emilia 
Casas, catedràtica de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid i Alternativa 
empresarial en l’actual context 
econòmic i sanitari, amb es-
pecial referència al sector de 
l’hosteleria i restauració, per 
part d’Ignacio García-Perrote, 
magistrat de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem. Avui serà 
el torn de Rosa María Virolès, 
magistrada de la Sala Quarta 
del Tribunal Suprem, amb la 
ponència El Treball a distància 
i el Teletreball: el conveni regu-
lador. Drets i obligacions de les 
parts, i de Carlos Hugo Precia-
do, magistrat de la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, amb Norma-
tiva Covid: els compromisos de 
manteniment de l’ocupació i la 
prohibició de l’acomiadament. 
Doctrina dels TSJ.

En marxa les 26es 
Jornades de Dret del 
Treball i Seguretat Social
S’imparteixen ponències d’actualitat laboral
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Podran vendre productes 
sempre que no suposin 
una competència directa 
als marxants habituals

El Centre d’Art Tarragona 
organitza ‘Sentir veus’

ART

Sentir veus és una jornada 
d’activitats amb artistes locals 
i d’arreu que tindrà lloc demà, 
dissabte 17 d’abril, en format 
d’itinerari per diferents indrets 
de Tarragona, com ara el Port i 
el Serrallo. Dos artistes locals 
seran els guies, encarregats de 
dissenyar la ruta i contextu-
alitzar els participants en les 
particularitats del territori. Al 
llarg del recorregut, els artistes 
convidats duran a terme les se-
ves propostes artístiques, per-

formances i instal·lacions, po-
sant l’èmfasi en la relació amb 
el lloc per mitjà de la veu, i que 
estan basades en el so, l’escolta 
i el territori. És la proposta de 
la comissària Caterina Almirall 
per al Centre d’Art de Tarrago-
na que s’emmarca en el projec-
te Quasi veu, una iniciativa del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat i la Xarxa de Cen-
tres d’Arts Visuals de Catalunya 
organitzada en el context que la 
covid-19 ha generat en el sector.


