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Imatge de l’avinguda Enric Benet. FOTO: GOOGle Maps

mobilitat. Els canvis van entrar en funcionament ahir, i es l’aplicació del Pla de Mobilitat fet per la Diputació a petició municipal

Canvis en la circulació per dins de Vila-rodona

SerVieS SoCialS. Durant les jornades es va fer una taula debat i es van tractar un seguit de ponències elaborades per experts

El conseller Mundó clou les jornades de debat de graduats socials 

 Les jornades es 
van fer a la Pobla 
de Mafumet amb 
una participació 
de 200 persones

redacció ii La POBLa DE MaFUMET

S’han convertit en 

una cita ineludible per 

als graduats socials tant 

del camp de Tarragona 

com de la resta de l’Estat 

espanyol. Les Jornades 

Debat de Dret del Treball 

i de la Seguretat Social 

han arribat enguany a la 

seva 22a edició, i aques-

ta trajectòria de més de 

dues dècades ha estat 

ben reconeguda per les 

autoritats que han parti-

cipat en la seva cloenda. 

El conseller de Justícia 

de la Generalitat de Ca-

talunya, Carles Mundó, 

ha presidit aquest acte, 

durant el qual ha desta-

cat el “mèrit de portar 

22 anys celebrant aques-

ta activitat formativa”. 

Davant d’un ampli audi-

 El principal can-
vi és que l’avingu-
da Enric Benet és 
nomes d’una sola 
direcció circula-
tòria

redacció ii VILa-rODOna

A partir d’ahir, 16 

de març, van entrar en 

funcionament noves di-

reccions de trànsit que 

signifiquen canvis im-

portants en la mobilitat 

interna pel nucli urbà de 

Vila-rodona.

Aquests canvis són 

fruit del Pla de Mobilitat 

que tècnics de la Diputa-

ció de Tarragona van fer 

per encàrrec de l’Ajunta-

ment de Vila-rodona.

En síntesi aquests 

canvis són: l’avinguda 

Enric Benet passa de ser 

una via de dos sentits a 

un de sol, d’entrada al nu-

cli urbà, això sí es manté 

la possibilitat de poder 

aparcar en un dels cos-

tats. Una altra opció que 

ha estat descartada era 

mantenir aquesta avin-

guda de doble direcció 

però eliminant els apar-

caments del costat. A 

partir d’aquí els carrers 

de les Hortes, de la Font 

i Marià Fortuny són de 

sortida i s’hi prohibeix 

aparcar perquè hi hagi 

una major fluïdesa en el 

trànsit.

Un altre canvi és a 

la zona de les Fronts 

Fresques. El que s’ha fet 

és desviar una mica el 

trànsit que hi passa, ja 

que passava molt a prop 

de la zona d’esbarjo que 

hi ha, i així es redueix de 

manera significativa el 

perill d’algun accident.

A partir d’aquests 

tori, Mundó ha explicat 

que en aquests moments 

canviants i d’incertesa, és 

imprescindible la tasca 

dels tribunals, però tam-

bé ha volgut reconèixer 

el valor de la feina feta 

pels graduats socials. En 

aquest sentit ha afirmat 

que “els tribunals dicten 

sentència a partir de les 

demandes dels graduats 

socials”, per la qual cosa 

tenen un destacat paper 

en l’àmbit social i laboral. 

El conseller de Justícia 

ha afirmat també que els 

temes tractats durant les 

Jornades “són temes molt 

presents en el dia a dia. 

Així, les ponències sobre 

externacionalització de 

serveis laborals, cessió de 

treballadors i també la re-

ferent a qüestions fiscals, 

són de molta actualitat i 

també tenen repercussió 

de cara al futur”. Per la 

seva banda, la presidenta 

del Col·legi de Graduats 

Socials de Tarragona, 

Ana Maria Assama, s’ha 

mostrat satisfeta amb 

aquesta nova edició de 

les Jornades. “De nou, les 

ponències i la taula debat 

 Convé des-
tacar que en els 
carrers de les 
Hortes, de la Font 
i marià Fortuny no 
es pot aparcar des 
d’ahir

canvis els Mossos d’Es-

quadra ja podran mul-

tar els infractors de  

trànsit que no respectin 

els canvis a partir del 

conveni que té el muni-

cipi amb el Servei Català 

de Trànsit.

altreS milloreS de 
mobilitat

A més a més cal des-

que enguany hem inau-

gurat han estat impar-

tides per professionals 

de prestigi que avalen el 

bon nom que tenen les 

Jornades. Ponents i par-

ticipants heu aconseguit, 

per tant, posar de relleu 

la importància d’aques-

ta activitat, que sempre 

aconsegueix reunir un 

gran nombre de graduats 

socials i de representants 

de la universitat, de les 

administracions i de la 

judicatura”.

A l’acte de cloen-

da d’aquestes jornades 

també hi ha assistit el 

subdelegat del Govern a 

Tarragona, Jordi Sierra, 

que ha explicat: “No po-

dem oblidar que una de 

les preocupacions més 

importants actualment 

és la relativa a la creació 

de llocs de treball. Pel 

que fa a aquesta qüestió, 

tacar altres millores de 

mobilitat.

Per un costat, a par-

tir d’aquest diumenge 

es prohibirà aparcar 

en l’accés de les Fonts 

Fresques perquè en cas 

d’emergència no hi hagi 

problemes per accedir -hi 

perquè hi aparquen vehi-

cles als costats. A canvi es 

podrà aparcar en la zona  

d’aparcament dels Lle-

doners, que està a cent 

metres. 

També hi ha hagut mi-

llores en la senyalització, 

com ara els senyals que 

indiquen les zones de jocs 

infantils, com a la plaça 

dels Arbres, el carrer Es-

peranto o el bosc de les 

Escoles, o un senyal fix 

que indica la prohibició 

d’aparcar els dimarts al 

matí a la zona de mercat 

setmanal.

Per acabar convé in-

dicar que s’ha millorat el 

camí entre Vila-rodona i 

Bràfim per la zona de les 

Serres. 

Hi han par-
ticipat prestigio-
sos magistrats i 
catedràtics de dret 
del treball i de la 
Seguretat Social

en l’últim any a l’Estat es-

panyol s’ha reduït l’atur 

en més de 6.000 persones. 

Això demostra que anem 

per bon camí, i és en part 

gràcies a la col·laboració 

dels graduats socials”. 

Per la seva banda, Joan 

Aregio, secretari d’Em-

presa i Competitivitat de 

la Generalitat de Catalu-

nya, ha volgut encoratjar 

els assistents a parlar, de 

cara a properes edicions, 

“del canvi en la relació 

entre empresaris i treba-

lladors que s’està donant 

en l’actualitat. Fins a on 

arribaran les noves tec-

nologies, la robòtica, etc. 

Això ja no és el futur, és 

un canvi molt important 

que afectarà les relacions 

laborals”. Finalment, el 

conseller d’Educació de 

l’Ajuntament de Tarra-

gona, Francesc Roca, ha 

destacat la importàn-

cia que col·lectius com 

aquest estiguin en cons-

tant formació, ja que l’in-

tercanvi d’experiències 

augmenta encara més la 

seva excel·lència. 
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