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Si veieu al Sergi felicitéu-lo, 
ahir va fer 12 anys. T’estimem, 
tiets E.C.

FELICITACIONS

Sílvia Jiménez
L’Ajuntament de Tarragona ho 
va anunciar i ho va donar per fet. 
Finalment, però, el recurs contra 
la declaració de nul·litat de ple 
dret del projecte i la licitació de 
les obres per la implantació del 
tercer carril ferroviari no s’ha 
presentat. Una reunió entre l’al-
calde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros, i el tinent d’alcalde 
de Projectes, Xavier Tarrés, amb 
el secretari general d’Infraes-
tructures de l’estat frenava ahir 
el recurs que, de fet, mai s’havia 
presentat, tot i que dimecres el 
propi Ajuntament havia emés un 
comunicat públic assegurant que 
Ballesteros havia donat compli-
ment a la carta que havia adreçat 
a la ministra de Foment afirmant 
que «si el projecte no recollia la 
provisionalitat del tercer carril 
ferroviari presentaria un recurs».

Segons Tarrés, la ràpida reac-
ció de Foment i la reunió «per 
parlar en detall del projecte», 
han aturat, «de moment», la pos-
silitat de presentar el recurs.

El regidor explicava ahir que 
havien tingut l’oportunitat d’ex-
posar les millores en el servei 

ferroviari amb les que Tarragona 
vol que el tercer fil vingui acom-
panyat i que, a partir d’ara, «cal 

treballar molt».
Així les coses, l’Ajuntament 

d’Altafulla es queda sol per 

intentar aturar el procés de li-
citació amb el que Foment vol 
adjudicar el projecte. Un procés 
que no ha deixat als municipis 
l’oportunitat de dir la seva.

Per aquest motiu, avui, l’alcal-
de d’Altafulla, Félix Alonso, pre-
sentarà un  recurs administratiu 
per declarar nul el projecte i la li-
citació de les obres. La tramitació 
d’aquest document tindrà lloc a 
dos quarts de dotze del migdia 
a la Subdelegació del Govern de 
Tarragona. Segons l’Ajuntament 
d’Altafulla, el motiu del recurs 
és el procediment administratiu 
«irregular» que s’ha dut a terme 
respecte a aquesta qüestió des 
del Ministeri de Foment.

«L’Ajuntament d’Altafulla de-
sitjava presentar al·legacions de 
millora al projecte d’implantació 
del tercer fil i en no ser possible 
ha decidit procedir per la via 
judicial», afirmava ahir el con-
sistori altafullenc mitjançant un 
comunicat públic.  

Segons aquest municipi, «el 
projecte utilitza una drecera ad-

ministrativa que evita l’exposi-
ció pública i l’informe d’impacte 
ambiental».  

La intermodal, una promesa
També a Madrid es produïa ahir 
una reunió en relació al futur de 
les infraestructures ferroviaries 
al territori. En una reunió ahir 
entre una delegació reusenca a 
la seu del ministeri –encapçala-
da per l’alcalde de Reus, Carles 
Pellicer – la ministra de Foment, 
Ana Pastor, va assegurar que el 
projecte de l’Estació Central del 
Camp segueix «viu», tot i que no 
es va voler aventurar a fixar un 
calendari, a l’espera de la millora 
del context econòmic. La minis-
tra de Foment va condicionar el 
futur de l’estació intermodal al 
sud de l’Aeroport de Reus a l’evo-
lució de la situació econòmica.

Aquesta estació és una de les 
prioritats en matèria ferroviària 
que Reus es planteja, juntament 
amb l’extensió del Tercer Fil fins 
a l’actual estació de la ciutat. Una 
opció, com a solució provisional 
i per evitar que la ciutat quedi 
aïllada, amb un pressupost mo-
derat –uns 10 milions d’euros– i 
que permetria arribar a Barcelo-
na amb menys d’una hora, a més 
de facilitar la interconnexió dels 
centres productors de mercade-
ries de l’entorn. 

La ministra de Foment, Ana 
Pastor, es va comprometre ahir 
a estudiar tècnicament la pro-
posta. 

INFRAESTRUCTURES

Tarragona fa marxa enrera i no 
presenta el recurs contra el tercer fil
Altafulla, però, en registrarà un avui amb el que es vol aturar el procés que s’ha utilitzat per licitar el projecte

CEDIDA

La reunió entre els representants de Reus i la ministra de Foment, Ana Pastor.

Redacció
El Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona i MC Mutual van 
signar dimecres un acord de 
col·laboració que vincula totes 
dues entitats en la difusió de la 
prevenció de riscos laborals i la 
normativa en matèria de salut 

laboral entre les empreses asso-
ciades a la mútua i els graduats 
socials col·legiats. 

En aquest sentit, ambdues or-
ganitzacions s’han compromès 
a organitzar xerrades, confe-
rències, cursos i altres activitats 
amb l’objectiu de sensibilitzar 

els empresaris i treballadors de 
les empreses mutualistes, així 
com als graduats socials col-
legiats, al voltant de l’adopció 
d’actituds segures en l’entorn 
laboral; apropar-los la normati-
va més recent, que afecta a l’ac-
tivitat de les mútues; i informar-
los sobre totes les novetats que 
sorgeixin en l’àmbit de la salut 
en el treball.

La presidenta col·legial, Ana 
Maria Asama, es va mostrar 
molt satisfeta per aquest nou 
acord «perquè MC Mutual és 
una empresa líder en el seu sec-
tor i la seva experiència l’avala, 
ja que manté l’activitat des de 
l’any 1901».

El Col·legi de Graduats 
socials col·laborarà amb 
l’empresa MC Mutual

PROFESSIONAL

Difondran la prevenció de riscos laborals

Silvia
Rectángulo


