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ENSENYAMENT

Sant Pere i Sant Pau, Joan XXIII i la
Mòra es queden sense llar d’infants
Les empreses que havien guanyat el concurs públic han renunciat per qüestions econòmiques
ROSER SANS

Laia Díaz

Superant el límit de velocitat a Torreforta
Aques passat dimecres 28 de novembre, la Guàrdia Urbana va
realitzar un control de radar al carrer Francolí. Es van controlar 496 vehicles, dels quals 20 van ser denunciats per superar
els límits de velocitat. En total, suposa la pèrdua de 46 punts
del carnet de conduir. Redacció

SOCIETAT

Sopar anual del Col·legi Oficial
de Graduats socials avui a la nit
El Col·legi Oficial de Graduats
Socials de Tarragona celebrarà
aquest aquest vespre una nova
edició del seu tradicional Sopar
Col·legial en un acte que reunirà més de 280 persones.
S’hi donarà cita el col·lectiu
dels graduats socials i els seus
familiars, així com agents socials i econòmics del nostre
àmbit territorial, les empreses
col·laboradores del Col·legi i diverses autoritats.
En el transcurs del Sopar

Col·legial 2012, l’Il·lustre Col·
legi Oficial de Graduats Socials
de Tarragona concedirà la medalla d’Or al Mèrit Col·legial a
Francesc Blasco i també altres
guardons com ara la medalla al
Mèrit Professional, la medalla
Corporativa al Mèrit en el Treball, la medalla de Sant Josep
Artesà i la placa Commemorativa.
La trobada se celebra al Tinglado núm. 1 del Moll de Costa
del Port de Tarragona. Redacció

Tarragona havia de tenir el curs
vinent tres noves llar d’infants
amb un total de 282 places ubicades als barris de Sant Pere i Sant
Pau, la Mòra i a la zona de Joan
XXIII, però, finalment, no se’n
construirà cap de les tres.
Les dues empreses que van
guanyar el concurs públic convocat per l’Ajuntament de Tarragona per la seva construcció
i posterior explotació (durant
quinze anys) han acabat renunciant a l’obra.
Dau Bressol’s, SL s’havia d’encarregar de la de Sant Pere i Sant
Pau i de la que havia d’anar a la
zona de Joan XXIII, al costat
del col·legi Tarragona. Quan va
presentar el seu projecte tenia
concedit un crèdit amb l’antiga Caixa Laietana, és a dir, amb
l’actual Bankia. Quan hi va haver
tota la qüestió del rescat de l’entitat bancària se’ls hi va retirar el
crèdit amb la qual cosa l’empresa
es va quedar sense finançament
per tirar endavant l’obra.
El regidor d’Ensenyament de
l’Ajuntament, Joan Sanahujes,

S’havien de crear 282 places noves a la ciutat (arxiu).

va explicar que els responsables
de l’empresa havien comunicat
al consistori que hi havia la possibilitat que de cara al 2013 els hi
tornessin a concedir els diners.
És per això que l’Ajuntament va
demanar a la Generalitat que
prorrogués el programa de construcció de llars d’infants que
finalitzava aquest passat setembre, moment en què segons el
que estava establert s’havien de
començar a construir els centres.
Ara bé, la resposta de la Genera-

RECONEIXEMENT

Tampoc es farà la de la Mòra
La tercera llar d’infants que estava prevista és la que havia d’anar
ubicada a la zona de Llevant, on
els veïns feia anys que la reclamaven. En aquest cas l’empresa adjudicatària, la Xarxa Santa Tecla,
havia de fer-se càrrec d’un sobrecost de 400.000 euros per poder

aixecar l’edifici ja que el solar on
havia d’anar estava massa proper
al mar. Era un terreny massa tou
i calia foradar fins a onze metres
–l’equivalent a quatre pisos d’alçada– per poder trobar un sòl
prou sòlid per enclavar-hi els pilars que havien de subjectar l’estructura. Davant la impossibilitat
del consistori de trobar un altre
terreny i segons el regidor, «l’empresa deia que tampoc veia que
una llar d’infants fos rendible en
aquella zona», la Xarxa també ha
renunciat.
Així doncs, no es farà cap de les
tres llars d’infants que estaven
previstes. Cada una havia de tenir 94 places, que s’haguessin
dividit de manera que cadascuna
disposava de vuit places per a nadons, és a dir, per infants de quatre mesos fins a un any, 26 per a
nens de preescolar de nivell 1 i 60
per a infants de P-2.

TERRITORI

El Gremi de Pagesos lliura avui
els Premis a la Fidelitat
El saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona acollirà
aquest vespre el lliurament dels
XIV Premis a la Fidelitat a la
Setmana Santa que atorga anualment el Gremi de Pagesos de
Sant Llorenç i Sant Isidre.
En aquesta ocasió els guardonats són Rosó Claravalls
Lluís per la Pietat i Xavier Virgili Foj pel Sant Sepulcre. L’acte
començarà a les vuit del vespre.
D’altra banda, el Gremi també col·labora aquest cap de

litat a la pròrroga va ser negativa, amb la qual cosa s’ha perdut
l’oportunitat d’aixecar-les més
endavant.

La Generalitat ha
denegat a l’Ajuntament
una pròrroga per
construir-les el 2013

setmana en l’organització de
l’esmorzar popular que es farà
demà dissabte al matí en el
marc de la Festa de l’Oli que se
celebra aquest cap de setmana
a la Rambla Nova (al tram que
hi ha davant del col·legi les Teresines). A partir de dos quarts
de deu es podran comprar els
tiquets (a 2,50 euros) que donaran dret a degustar pa amb tomàquet amb embotits i beguda
i, com no, una ració d’oli nou.
Redacció

Urbanisme podria desencallar
el POUM el pròxim 17 de gener
El text refós de l’esperat Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Tarragona es
podria aprovar el pròxim 17 de
gener. Així ho va explicar ahir
el director general d’Urbanisme
a Tarragona, Agustí Serra. «Actualment l’estem valorant», va
manifestar Serra, que va apuntar que si totes les modificacions requeries es compleixen
«el text refòs s’aprovarà». De
fet, l’Ajuntament de Tarragona
porta més d’un any treballant

en aquestes modificacions.
Així, la pròxima Comissió
d’Urbanisme podria desencallar el POUM, un nou pla que
preveu un creixement potencial de més de 2 milions de
metres quadrats i una població
de fins a 185.000 habitants. A
banda, i entre altres qüestions,
aquest pla urbanístic també ha
de regular el pla parcial on està
previst que s’ubiqui la també
esperada multinacional sueca
Ikea. Esther Valcárcel

