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1. Presentació 

 

A la Fundació Topromi de la Fundació Catalunya La Pedrera hem centrat els nostres esforços 
a contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones que atenem cada dia, tant en 
el projecte de Teràpia Ocupacional, com en el projecte d’Ocupació Inclusiva. 

Pel que fa al Servei de Teràpia Ocupacional hem tingut molt present situar sempre a les 
persones al centre de l’activitat assistencial, vetllant pels seus drets, empoderant el seu 
creixement i autonomia personals i treballant pel seu benestar integral. Hem portat a terme 
activitats d’estimulació cognitiva i sensorial, hem engegat les sessions de teràpia assistida 
amb gossos, hem posat en marxa un hort terapèutic, hem inclòs sistemes de comunicació 
augmentativa i alternativa, hem treballat la creativitat i el benestar físic i hem instituït un lema: 
“no em diguis el que no puc fer, fixa’t en el que soc capaç de fer”. 
 
Pel que fa al projecte d’Ocupació Inclusiva, el 2021 han estat treballant amb nosaltres 23 
persones amb discapacitat o en risc de vulnerabilitat social, que han desenvolupat la seva 
feina en les línies d’arts gràfiques, manipulats, digitalització documental, serveis a l’empresa o 
envasat de fruits secs ecològics. Volem generar llocs de treball i volem també donar cabuda 
a joves tutelats i extutelats en situació de vulnerabilitat, a través del nostre projecte d’inserció 
sociolaboral. 

La nostra missió, seguint la línia de la Fundació Catalunya La Pedrera, es resumeix en dues 
paraules: persones i oportunitats. Treballem amb i per a les persones i tenim la certesa que 
ho fem per al seu benestar. Creiem en la igualtat d’oportunitats, creiem en la inclusió social i 
sobretot, creiem en les capacitats de les persones.

Eva Calvés 
Directora de la Fundació Topromi



2. El Patronat de la Fundació

Sr. Germán Ramón-Cortés 
President Sra. Marta Lacambra  Sr. Xavier Bas  Sra. Marta Domènech 

Sra. Carme Borbonès  Sra. Marta Torras  

Sr. Carles Ribas
Secretari (no patró)

Composició del Patronat Patrons/es

3. Dades
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4. El Centre Ocupacional 

Perfils

El Projecte Perfils és un projecte propi, que respon a la ne-
cessitat del nostre centre de posar en marxa un programa 
específic per a un col·lectiu molt concret: les persones amb 
comunicació no verbal. 

Volem enfocar la nostra línia de treball cap a la Planificació Centrada 
en la Persona, per a aconseguir un model d’atenció plena enfocada en 
les necessitats específiques de cada persona. Ho aconseguim creant 
un entorn específicament adaptat a les necessitats a nivell individual 
a través de suports visuals, sistemes de comunicació augmentatiu i 
alternatiu, espais especialment dissenyats per a gestionar l’autore-
gulació emocional. En aquest projecte és fonamental la formació dels 
professionals en els diferents tipus de suport.   

No em diguis el que no puc fer, 
fixa’t en el que soc capaç de fer.
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Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut

Ioga adaptat 

El Programa de Reforç i Estimulació de la Memòria 
i la Salut (REMS) és un programa de la Fundació 
Catalunya La Pedrera d’intervenció especialitzada 
en la prevenció de l’envelliment per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Mitjançant una metodolo-
gia centrada en la persona i dirigida per professio-
nals de la neuropsicologia i fisioteràpia, s’incideix en 
les habilitats cognitives i físiques, per tal de reforçar 
un envelliment saludable de forma global. 

Per aquesta activitat s’ha rebut el suport econò-
mic de la Diputació de Tarragona dins el projecte 
“Foment de l’envelliment actiu i saludable de la po-
blació amb discapacitat intel·lectual de la Fundació 
Topromi“.  

El ioga ens permet incidir en el benestar físic i men-
tal de les persona de manera integral. A través de 
la pràctica d’exercicis i postures treballem el cos 
en relació a l’elasticitat i podem treballar també la 
concentració i el control de la respiració. El ioga ens 
ajuda a reduir l’ansietat i ens ajuda a canalitzar els 
pensaments positius.  

Volem fomentar oportunitats de benestar 
cognitiu, físic, social i emocional per tal 
d’ampliar la qualitat de vida en el procés 
d’envelliment de la població amb discapa-
citat intel·lectual. 

Volem augmentar la capacitat de propiocepció respecte a la tensió i rela-
xació muscular, per a aconseguir una sensació de benestar i pau al final de 
cada sessió. Amb les sessions de ioga contribuïm a incidir en la millora de la 
qualitat de les persones a través de la consciència en la respiració i l’equilibri 
cos i ment.

Amb el suport de:
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Hort terapèutic 

Hem posat en marxa un hort terapèutic per a fomentar 
l’aprenentatge a través de l’experimentació amb la natura i 
treballar els diferents cicles de transformació de les plantes. 

Volem treballar la inclusió grupal a través d’un hort interactiu, on a més de 
tenir cura de la plantació, també en podem gaudir i interactuar de forma 
directa. L’hort terapèutic és ple de colors, d’olors i sabors, per això és hiper 
estimulant pels sentits, tothom en pot gaudir d’una manera diferent, tocant, 
tastant i olorant, a la vegada que desperta curiositats.

Amb el suport de:

Teràpia assitida amb gossos  

La teràpia assistida amb animals està especialment 
dissenyada per a promoure la millora a nivell físic, sen-
sorial, emocional i cognitiu. Té multitud de beneficis 
per a les persones amb discapacitat, ja que a través de 
la interacció amb els gossos es poden estimular l’àrea 
de comunicació i les habilitats socials. És especialment 
positiu per a les persones amb comunicació no verbal. 
Els seus beneficis són àmpliament demostrables i con-
tribueixen a la promoció de l’autonomia i a la millora de 
la qualitat de vida de les persones.

Volem augmentar la interacció grupal, millorar les relacions personals, així com erradicar fòbies 
específiques i controlar els impulsos. Des de l’inici de la teràpia hem pogut observar grans re-
sultats en aquesta direcció. Aquesta primera experiència amb la teràpia assistida amb gossos 
ha estat possible gràcies a una beca concedida per la Fundació Tan Amigos.



Jocs Olímpics

Hem iniciat una nova tradició esportiva de celebració anual, les nostres 
pròpies Olimpíades. La importància de l’activitat esportiva és clau en la 
salut i el benestar de les persones, és fonamental per un envelliment 
actiu, contribueix a mantenir la independència motora, preveu malalties 
i aporta beneficis per a gaudir d’una bona qualitat de vida, mantenint la 
independència motora i generant beneficis socials i afectius.

Volem fomentar la pràctica esportiva en els jocs d’equip, la cohesió 
grupal i sobretot fer visible la vessant més divertida que té el fet de 
cuidar-nos i moure’ns.
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El concurs de fotografia Sant Jordi s’ha iniciat per primera 
vegada aquest any 2021 amb l’objectiu de crear un esde-
veniment cultural i lúdic en el qual puguin participar totes 
les persones amb discapacitat del Centre Ocupacional. S’ha 
creat en relació amb el dia de Sant Jordi que serveix d’ins-
piració per a la temàtica del concurs. 

Volem construir un entorn formal de participació creativa en el què, a 
través d’un fil conductor, es treballi la imaginació, l’atenció, la concen-
tració i la sensibilitat artística.

Concurs de fotografía de Sant Jordi



5. L’Estudi Creatiu i de Disseny
Juntament amb El Far Cooperatiu portem a terme l’Estudi Creatiu i de Disseny. Aquest projecte pretén donar 
visibilitat a la creativitat de les persones amb discapacitat i mostrar l’enorme potencial de les seves capacitats 
per a la creació d’imatges.
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6. Ocupació Inclusiva

Aquesta infografia és el resultat d’un taller de l’Estudi Creatiu i de Disseny del Far Cooperatiu 
i la Fundació Topromi.



L’Empresa d’Inserció de Topromi

Al maig del 2021 la Fundació Topromi crea l’Empresa d’Inserció Topromi S.L., que neix amb la inten-
ció de donar una atenció professional a joves tutelats i/o extutelats en situació de vulnerabilitat. Els 
tres treballadors del Centre Especial amb aquest perfil s’incorporen a l’EI Topromi, on continuaran 
el procés d’inserció sociolaboral, adquirint competències que els permetin la incorporació al mercat 
laboral ordinari.

La Unitat de Suport a l’Ajustament Personal i Social està integrada al Centre Especial de 
Treball i té com objectiu donar suport a la incorporació i adaptació al lloc de treball de les 
persones amb discapacitat del Centre Especial de Treball. Està composat per un equip 
interdisciplinari de monitora, tècnic de grau mitjà, monitora industrial, treballadora social i 
psicòloga.

Accions complementàries d’ajustament personal 
i social per mesures alternatives a la reserva del 
2% de treballadors amb discapacitat (LGD)

La Fundació Topromi ha realitzat mesures alternatives amb quatre empreses, tres mitjançant 
serveis del centre especial de treball i una a través de donació directa amb la Fundació. 
Aquestes mesures han sigut per un import total de 74.493,82€ que han revertit en diferents 
accions d’inserció laboral:

• Projecte d’inserció i formació per a persones amb discapacitat amb accions diri-
gides a incrementar l’ocupabilitat (itineraris, formació) i acompanyar al procés de 
recerca de feina. S’han realitzat actuacions de prospecció en empreses.

• Diferents accions formatives per a la millora de les competències transversals.

• Tutories de seguiment personalitzades.

• Accions de suport al lleure inclusiu.
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7. Aparicions als mitjans

12 ciutats DIARI DE TARRAGONA 
DIMECRES, 1 DE DESEMBRE DE 2021

NORIÁN MUÑOZ 
TARRAGONA 

«¿Has visto qué cosa más boni-
ta?», pregunta José Ricardo mien-
tras pasa sus dedos por la tapa de 
un libro. Nos cuenta qué compa-
ñero hizo el lomo, quién puso las 
letras doradas, las piezas que van 
en las esquinas... Lleva trece años 
en el taller y dice que el trabajo 
«me encanta». No quiere escuchar 
hablar de los meses en que la pan-
demia les impidió ir a trabajar. 
«Fue durísimo no venir», admite.   

José Ricardo es uno de los tra-
bajadores del Centre Especial de 
Treball (CET) de la fundación To-
promi, entidad de la Fundació 
Catalunya La Pedrera ubicada en 
La Canonja. Lo encontramos en el 
taller de artes gráficas, donde, pe-
se a nuestra conversación, cada 
uno sigue trabajando con milimé-
trica precisión. 

Nos cuentan que es el único ta-
ller de encuadernación que queda 
en Tarragona. El día que los visi-
tamos están encuadernando, jus-

tamente, unos ejemplares del Dia-
ri de Tarragona. Y es que, pese al 
avance de la digitalización, las bi-
bliotecas y otras entidades toda-
vía guardan los diarios, revistas y 
otras publicaciones en papel.  

Otro de los encargos que les ha-
cen con frecuencia es la impresión 
y encuadernado de tesis. Ya llevan 
más de 1.500 de universidades y 
centros de investigación. Elabo-
ran, además, agendas y libretas. 

Preparando los cotillones 
El taller es parte del CET, que da 
trabajo a 16 personas con diferen-
tes tipos de discapacidad. Además 
Topromi incluye también el Cen-
tre Ocupacional, donde se atiende 
a 55 personas con discapacidad 
pero con mayor grado de afecta-
ción, así como la Empresa de In-
serción Topromi, que emplea a 
cuatro personas en riesgo de vul-
nerabilidad social; en este caso, 
jóvenes extutelados.  

Los ingresos de la entidad, fun-
dada en 1982, vienen en primer 
término de la Generalitat de Cata-

lunya. También reciben aportacio-
nes de la Fundació Catalunya La 
Pedrera, pero una parte importan-
te viene de su propio trabajo, así 
que están en una búsqueda cons-
tante para adaptarse al mercado. 

Así pues, el recorrido, de la ma-
no de su directora, Eva Calvés,  
sigue por el servicio de digitaliza-
ción documental, donde saluda al 
trabajador en lenguaje de signos.  

Continuamos por la sala de ‘ma-
nipulados’, donde ya se nota que 
se acerca la Navidad. Preparan los 
cotillones que han creado junto 
con la cooperativa El Far. Todo se 
ha gestado en el mismo Topromi, 
comenzando por el diseño, reali-
zado por los usuarios del Centro 
Ocupacional. No contienen plás-
tico y son reutilizables y pronto 
estarán a la venta en los Abacus 
de Tarragona y Reus, así como en 
diferentes librerías y tiendas.  

Centrarse en la capacidades 
Sin salir del edificio vamos al 
Centre Ocupacional, donde en-
contramos a Esther, psicóloga, 
trabajando con un usuario con el 
sistema PECS (Picture Exchange 
Communication System). Practi-
cando acciones a priori sencillas,   
como identificar formas y colores, 
pero que, nos explican, son la ba-
se para comunicarse con personas 
que no tienen otras formas de 
lenguaje... No hay prisa, así que 
cada pequeño triunfo se celebra. 

La clave, explica Calvés, es cen-
trarse en cada persona. La con-
cepción es sencilla: más allá de la 
discapacidad todos tenemos capa-
cidades y habilidades y esas son 
las que hay que potenciar. 

Aunque los usuarios del centro 
ocupacional tienen mayor grado 
de discapacidad, aquí todo el mun-
do está concentrado en una labor. 
Un grupo está pintando con mimo 
un cartel de Frida Kahlo y más tar-
de irán a cuidar del huerto. Ya han 
tenido arteterapia y mañana la te-
rapia será con animales... La acti-
vidad no para y, cuando salimos, 
volvemos a toparnos con las pala-
bras pintadas a la entrada del edi-
ficio: «Especial para ti...». 

Tarragona

Aquí se trabaja en  
«la cosa más bonita»

Sociedad. En Topromi atienden a unas 70 personas con discapacidad, aunque aquí el 
acento está más bien en las habilidades. Ayer la Generalitat les concedió una distinción

Estos cotillones reciclables 
han sido diseñados por los 
usuarios y se ponen a la 
venta. FOTO: PERE FERRÉ

El taller de encuadernación de 
Topromi es el único que queda 
cerca de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

La clave 
Placa de Treball 
President Macià
● La Generalitat de Catalunya 
anunció ayer que concederá la 
Placa de Treball President 
Macià a Topromi en la catego-
ría de Igualdad de Oportunida-
des en el trabajo y conciliación 
de la vida personal, laboral y 
familiar y corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres de los 
trabajos de mercado y domés-
tico y de cuidado de personas.

6 diarimés 20/10/2021 TARRAGONA

Biel Roquet-Jalmar

El termini per tal que els locals 
d’oci nocturn de la ciutat sol·
licitessin la subvenció de l’Ajun·
tament de Tarragona va expirar 
el passat divendres i són 14 les 
empreses que l’han demanat. El 
pressupost total per a aquesta 
ajuda és de 60.000 euros i cada 
local podia optar a un màxim de 
7.500 euros. D’aquesta manera, 
no totes les discoteques, sales de 
ball i sales de festa podran fer·se 
amb la subvenció màxima. Així, 
si totes les empreses fossin auto·
ritzades a rebre l’ajuda, la quan·
titat quedaria lluny dels 7.500 
euros. De la mateixa manera, es 
podria donar el cas que no totes 
les sales rebessin subvenció i les 
que sí que s’enduguessin una 
quantitat major. A finals d’oc·
tubre o principis de novembre 
es publicarà el decret en el qual 
figurarà quines discoteques per·
cebran l’ajuda municipal, però el 
cobrament es farà més endavant.

Les sales tarragonines no per·
cebran la subvenció de forma 
immediata, ja que el procedi·
ment, amb la fi de l’estat d’alar·

ma, torna a ser l’habitual, pel que 
caldrà complir amb una sèrie de 
tràmits burocràtics. «Ens va molt 
malament i ens preocupa», deia 
Christian Compte en declara·
cions a Diari Més. El president 

de la Federació Catalana de Lo·
cals d’Oci Nocturn (FECALON) i 
propietari de la discoteca Totem 
remarcava que «podria ser que, si 
triguen molt a donar·nos l’ajuda, 
se’ns compliqui l’existència». En 

aquest sentit, Compte recordava 
que «hi ha sales de la ciutat que 
encara no han obert tot i que te·
nen la intenció de tornar», com 
podria ser el cas de Highland.

A banda del desencant envers 
la data de cobrament, el sector 
de l’oci nocturn també està a 
l’espera de rebre una resposta 
de l’Ajuntament quan a la pro·
posta d’establir un conveni per 
reactivar la cultura tarragonina 
i, a la vegada, donar vida durant 
més hores a les sales de la ciu·
tat. Compte també demanava el 
suport del consistori per ajudar 
les discoteques amb «situacions 
que no havíem viscut mai». No 
obstant això, el president de FE·
CALON reconeixia que «la sub·
venció ajudarà molt», tot i que 
«després de 19 mesos tancats, 
tota ajuda és poca».

Dues setmanes després 
d’obrir l’oci nocturn, hi ha satis·
facció per l’èxit d’afluència, «tot 
i la limitació del 70%», apuntava 
Compte, que la facturació d’una 
nit «ja s’iguala bastant amb la 
que hi havia abans de l’inici de la 
pandèmia».

COMERÇ

Fins a 14 locals d’oci nocturn han 
demanat la subvenció municipal
El pressupost de 60.000 euros farà que no tots puguin optar a 7.500, el màxim per empresa

ACN

El passaport covid és necessari per accedir a les discoteques.

Redacció

L’Ajuntament de Tarragona va 
aprovar ahir la resolució de·
finitiva de la convocatòria de 
concessió de subvencions a les 
entitats ciutadanes de Tarrago·
na per a la realització d’activi·
tats aquest any 2021. Un total 
de 22 entitats han resultat be·
neficiades amb les ajudes per un 

import total de 25.635,13 euros. 
La consellera de Relacions amb 
Associacions i Entitats Ciutada·
nes de l’Ajuntament de Tarra·
gona, María José López (ERC), 
va destacar que «aquestes sub·
vencions permeten que moltes 
entitats puguin dur a terme acti·
vitats i accions que enriqueixen 
la ciutat». 

L’objecte d’aquesta convo·
catòria municipal és el cofi·
nançament d’activitats i pro·
jectes d’entitats de la ciutat de 
Tarragona adreçats a l’impuls i 
dinamització del teixit associa·
tiu com a element de promoció 
social i comunitària, al foment 
de valors socials propis de la 
participació ciutadana i que 

comportin un benefici per a la 
ciutat i la realització d’activitats 
pròpies dels objectius estatuaris 
a les entitats ciutadanes, socials 
o culturals. 

Amb aquesta convocatòria 
de l’Ajuntament de Tarragona 
es pretén fomentar l’associacio·
nisme com a via de participació 
ciutadana, afavorint les activi·
tats i accions que tinguin com a 
objectiu millorar la convivència, 
la qualitat de vida dels ciutadans 
i de les ciutadanes, la igualtat 
d’oportunitats, la relació in·
tergeneracional, la cohesió i la 
integració. La resolució es pot 
consultar a la seu electrònica 
municipal.

Fins a 22 entitats rebran una 
subvenció per a realitzar activitats

ECONOMIA

El pressupost de l’Ajuntament de Tarragona és de 25.635 euros

Redacció

La conselleria de Comerç de 
l’Ajuntament de Tarragona ha 
programat una vintena d’acti·
vitats de divendres a diumenge 
coincidint amb l’entrada en fun·
cionament dels Bons Comerç 
TGN. Són 20 activitats organit·
zades per dinamitzar el comerç 
i atreure els usuaris a comprar o 

consumir als establiments de la 
ciutat. Hi haurà des de contes, 
a una intervenció d’art mural al 
mercadet de Bonavista, així com 
un espectacle de swing o tallers 
d’enquadernació –a càrrec de 
la Fundació Topromi– i de medi 
ambient –impartit per la Creu 
Roja. Una de les activitats que 
més impressionaran és el Zep·

pellin, un espectacle itinerant 
de carrer que consisteix en un 
globus de 7 metres de llarg i 2,5 
d’ample que es propulsa amb 
un petit vehicle que pot aixecar 
el globus i la seva cistella fins a 
3 metres i sobrevolar el públic. 
Un espectacle divertit en què 
participen tres actors i que va 
ser premiat a la Fira de Tàrrega. 

Així mateix, s’ha programat a la 
Biblioteca Pepita Ferrer contes 
al tren o un espectacle de Km0 
de la companyia Toc de Gresca.

Un altre dels al·licients serà 
un trenet turístic·comercial 
que connectarà tots els eixos 
comercials de la ciutat. També 
es col·locaran inflables en dos 
trams de la Rambla Nova: un 
davant del Banc d’Espanya i, un 
altre, davant de l’Avi Virgili. Així 
mateix, s’instal·larà una tirolina 
de 35 metres i un rocòdrom en 
altres punts de la ciutat. També 
s’han programat activitats gas·
tronòmiques com un tast d’ave·
llanes dirigit o un showcooking 
de romesco amb pop.

Una vintena d’activitats encetaran 
la campanya dels Bons Comerç

COMERÇ

El centre de Tarragona serà dinamitzat aquest cap de setmana

PER A LA REDACCIÓ

DE TARRAGONA

POLÍTICA

Redacció

La consellera i portaveu d’En 
Comú Podem, Carla Aguilar, 
considera «un brindis al sol» i 
una «proposta numèrica buida 
de política» la crida que va fer el 
passat dilluns el PP a presentar 
una moció de censura per aca·
bar amb el govern municipal. 
Aguilar assenyala que la pro·
posta dels populars «té molt a 
veure amb la situació que tenen 
a Badalona i és una cortina de 
fum per amagar les seves ver·
gonyes».

«El nostre diagnòstic és que 
la situació política està en un 
moment d’inestabilitat, que 
genera inseguretat i desconfi·
ança a la ciutadania, que no pot 
preveure el que passarà, amb 
un govern amb contradiccions 
i indefinit ideològicament, amb 
una oposició enfadada i numè·
ricament superior. Declaraci·
ons com aquestes confirmen 
que el cop de timó que va fer 
l’alcalde en pactar amb Junts i 
expulsar·nos del govern va ser 
un error», assenyala la repre·
sentant dels Comuns. 

«Van guanyar més mans, 
però van restar molt en con·
sens. Van perdre legitimitat i 
l’equilibri que existia al plenari 
i que nosaltres aportàvem. Des 
de la seva ampliació Frankens-
tein, la relació del govern amb 
l’oposició s’ha endurit fins al 
punt que surten declaracions 
com aquesta. S’han restat espais 

de cooperació i el govern ha tin·
gut una actitud de búnquer i de 
prepotència en molts casos que 
no ha afavorit recolzar les seves 
polítiques» considera Aguilar.

«El govern actual, netament 
independentista, amb la dreta 
neoliberal i amb una formació 
anticapitalista, és un govern 
amb moltes contradiccions i 
inestabilitat. Manca diàleg amb 
la ciutadania i sense un projecte 
de ciutat clar. La falta de defi·
nició del govern pel que fa a les 
línies ideològiques llança un 
missatge que genera una man·
ca de previsió de la direcció cap 
a on aniran les polítiques», cri·
tica. La consellera d’ECP també 
destaca que «no compartim 
en absolut els interessos que 
defensa el PP, com és per tots 
conegut, i creiem que la roda de 
premsa ha estat únicament de 
queixa, de crítica, sense plan·
tejar propostes o alternatives 
polítiques i de fons», apunta. 
Aguilar també reivindica el 
seu grup com «l’únic espai po·
lític de tot el plenari que ha fet 
propostes clares i fortes per als 
pressupostos: 20% de pressu·
post a mesures socials i un pla 
de reconstrucció social, eco·
nòmica i sanitària». «Nosaltres 
hem vingut a defensar les nos·
tres propostes, a parlar de pro·
jectes i fulls de ruta, i aquest és 
el nostre idioma, i no el de les 
majories numèriques», diu la 
representant d’ECP.

Aguilar titlla de «brindis 
al sol» la crida del PP a 
una moció de censura
La considera una proposta «buida de política»
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Al W Barcelona
han preparat
dos sopars de
gala per a la nit
de Cap d'Any.

Un cotilló
sostenible
Collarets de paper de seda, barrets,
elements de 'photocall', ulleres i un
aplaudidor són els clàssics elements d’un
cotilló. Però, en el cas d'El Cotilló Sense
Plàstic, s'han elaborat exclusivament amb
cartró i paper i amb una clara voluntat de
reduir l'impacte ambiental. Es tracta d’una
iniciativa del projecte Circulars i ha estat
dissenyat i produït a Catalunya, amb l’aju-
da de la cooperativa El Far i la Fundació
Topromi. Si el compreu, acomiadareu l’any
de manera més sostenible, amb productes
locals que podreu reaprofitar i, a més,
contribuireu al vessant social del projecte,
que busca afavorir la inserció laboral de
persones amb diversitat funcional. PREU:
5€, DISPONIBLE FINS AL 27/12 O FINS A
EXHAURIR EXISTÈNCIES.• Circulars.cat

rà al club subterrani del restaurant.
El menú del sopar és sorpresa, però
sabem que serà d’alta cuina i amb
algunes de les creacions més icò-
niques d’aquest steak house de luxe
(31/12, A PARTIR DE LES 20H. PREU:
225€/PERSONA, MÍNIM 2 PERSONES).
•Mrportersteakhouse.com/barcelona
A l’hotelCasa Bonay us proposen

gaudir delGran Bouffe, amb esta-
cions de fumats i marisc i plats que
defensen la filosofia de cuina local i
sostenible de l’hotel: coliflor rostida
amb sèsam i créixens, guatlles a la
brasa amb herbes o turbot amb salsa
verda. Hi haurà celebració de les cam-
panades amb raïm i cava i festa amb
elsDJ Júnior,MarkDix (Omega
III) i Fabiola Feyt (31/12, DE 20.30
A 4H. PREU: 150€/ADULTS, AMB BARRA
LLIURE; 38,50€ NOMÉS FESTA I DUES
CONSUMICIONS). • Casabonay.com
A l’hotelWBarcelona us esperen

ambmoltes propostes, que inclouen
un sopar de gala acompanyat d’un
xou exclusiu que girarà al voltant de

l’evolució de l’ésser humà, a la seva
Great Room (DE 20:30 A 2H. PREU:
420€/PERSONA; 1.060€/PARELLA AMB
ALLOTJAMENT), un sopar de gala al
restaurant Fire (260€/PERSONA;
780€ PER PARELLA AMB ALLOTJAMENT),
una festa al seu sky bar & lounge
Eclipse (DE 22 A 6H. PREU: 75€) o una
festa alWLounge (DE 22 A 5H. PREU:
50€). • Espanol.marriott.com

ÀPATTTTTS D’AUTOR
El xeeefRodrigo de la Calle, ambaixa-
dor ddddde l’alta gastronomia verda i amb
una estrellaMichelin, ha preparat
unmmmmmenú especial per acomiadar
lllll’aaaaannnnnyyyyy al restaurant Virens de l’Hotel
Almanac Barcelona. Inclou un com-
pletíssim aperitiu de benvinguda i
elaboracions úniques, com el tàrtar de
remolatxa amb gelat de tòfona i ama-
nida d'herbes acidulades, els salsifís
escabetxats amb caviar de truita o
el llenguado ambmeunière d'ibèrics
i espinacs. Lamúsica en directe
us acompanyarà durant la vetllada
(31/12, 20.30H. PREU: 135€/PERSONA,
SENSE BODEGA; 185 €/PERSONA, AMB
BODEGA). • Virensbarcelona.com
AlRestaurant Xerta de l’hotel

Ohla Eixample, el xef Fran López,
ambaixador de la cuina de les Terres
de l’Ebre i també estrellat, ha con-
figurat unmenú ple de delicadeses,
com el caneló de cranc o el llobarro
salvatge amb carxofes confitades i pil-
pil de pernil. Rubricareu la nit amb
una festa al Lobby Bar de l’hotel
(31/12, 20.30H. PREU: 180€/PERSONA).
• Xertarestaurant.com

1 DE GENER: EL NADAL A ESCENA
La companyia Planeta Impro acaba
de celebrar el vintè aniversari i,
aquestes festes, presenta una versió
nadalenca de l'Impro Show. Si els
acompanyeu al Teatreneu, comença-
reu l’any amb una bona dosi de rialles,
gràcies a les seves improvisacions es-
bojarrades. Potser acabeu participant
en la creació d’una nadala o rient-vos
dels típics tòpics de les converses
nadalenques (1/1, 20.30 I 22.30H. FINS
AL 6/1. PREU: 26€ A TAQUILLA, 16€ AL
WEB). • Planetaimpro.com
També us esperen, l’1 de gener, al

Teatre de la Biblioteca de Catalunya,
on la companyia La Perla 29 defensa
el muntatge El llarg dinar deNadal,
de ThorntonWilder, dirigit per
Alberto Díaz i Albert Prat, i pro-
tagonitzat per Bruna Cusí. Rituals
que es repeteixen i el pas del temps
vistos amb humor a través de no-
ranta dinars nadalencs de la família
Bayard (1/12, 20H. FINS AL 9/1. PREU:
25€).• Laperla29.cat

ELS CLÀSSICS CONCERTS D’ANY NOU
Podreu rebre el 2022 al Liceu
acompanyats de l’Strauss Festival
Orchestra i de l’Strauss Festival Ballet
Ensemble, que presenten un espec-
tacle que ha conquerit les millors
sales d’Europa. Inspirat en el tradi-
cionalConcert d’AnyNou de Viena,
us oferirà una selecció dels millors
valsos, polques i marxes de Johann
Strauss (1/1, 20H. ENTRE 32 I 75€).

Entradasdevanguardia.com
El Palau de laMúsica també

ofereix un concert, amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès, dirigida per Jau-
me Santonja, i amb la soprano Isabella
Gaudí, en què també interpreta-
ran peces del compositor austríac
(1/1, 20.30H. PREU: DE 28 A 55€).

Entradasdevanguardia.com

PODREU REBRE EL 2022 AL
LICEU AMB UN ESPECTACLE
INSPIRAT EN EL TRADICIONAL
CONCERT D’ANY NOU DE VIENA,
AMB VALSOS, POLQUES I
MARXES DE JOHANN STRAUSS

DE CAP A LA PISTA DE BALL
A la Sala Apolo, han convidat un
autèntic guerrer de la nit electrò-
nica, el DJ de Filadèlfia Dave P,
i altres coneguts de la casa, com
DJ Fra, Arnau Obiols, Marc Piñol,
Dafoe, Mbodj b2b Bava Sy i Neska,
que es repartiran entre el Nitsa i
l’Astin (1/1, D’1 A 7H. PREU: 35€, AMB
CONSUMICIÓ). • Sala-apolo.com
AlRazzmatazz, també aposten

pel flow i per vells coneguts a les
seves cinc sales: DJ2D2 i Ama-
ble al Razzclub; Undo i Baldo al
The Loft; els residents de Holly
Molly al Lolita; Perotútehasvisto
i Mr George Costanza al Pop Bar,
i La Sofy i Sushinigami a Trill
(31/12, 22.30H. CONSULTEU PREUS).
• Salarazzmatazz.com

ELS SOPARS MÉS COOL
AlMrPorter Barcelona s’hi va
a sopar i a lluir-se, en un ambient
d’allò més internacional. Enguany
us esperen amb un glamurós
sopar de gala i amb una festa
clandestina que porta per nom
ANight with the Fox New Year’s
Eve Edition 2022, que se celebra-

El Teatreneu
acull la versió
nadalenca de
l''ImproShow'
(FOTO: RAUL

GUILLAMON).

A sota, Casa
Bonay ofereix
una de les
millors propostes
gastronòmiques
de la ciutat.
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Comerç. El gran 
llibre de Sant Jordi ja 
està publicat al web 
La pàgina web de la Conselleria 
de Comerç de l’Ajuntament de 
Tarragona alberga ja des 
d’aquesta setmana la versió 
digital del Gran Llibre de Sant 
Jordi, una obra de cocreació 
ciutadana amb gairebé 200 
aportacions impulsada per la 
mateixa conselleria per dinamit-
zar el comerç local a través de la 
cultura durant la passada diada 
de Sant Jordi. El llibre es pot 
llegir a https://online.fliphtml5.
com/wbnss/nwjn/#p=17.Per 
confeccionar el llibre es va 
donar visibilitat a la iniciativa 
animant la jornada de Sant Jordi 
amb una performance artística: 
la instal·lació d’un drac de grans 
dimensions (20 metres de llarg i 
2 metres d’alçada) cobert per un 
llenç blanc de gairebé 100 m2 
de superfície, on, durant el dia, i 
gràcies a la col·laboració de 
l’Associació d’Il·lustradors de 
Tarragona, s’anaven dibuixant 
diversos motius al voltant de la 
llegenda de Sant Jordi. 

  
Societat. Nou cicle 
d’autodefensa 
feminista 
Amb l’objectiu de treballar els 
aspectes físics i emocionals de 
les situacions de conflicte 
davant possibles agressions 
sexistes, l’Àrea de Serveis a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de 
Tarragona organitza un cicle de 
tallers a càrrec de Karin Konkle, 
per tal d’abordar l’autodefensa 
des de una perspectiva de 
gènere i situar les agressions 
envers les dones dins d’un 
context social, així com la 
presentació del darrer llibre 
publicat per la mateixa instruc-
tora dels tallers.  Aquesta 
iniciativa s’ha tirat endavant de 
forma conjunta entre el  SIAD 
(Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones), el Servei Municipal 
de Tarragona Jove i la Xarxa de 
Centres Cívics. Més info: www.
tarragonajove.org i www.
tarragona.cat/centrescivics. 

 
Societat. La 
Fundació Topromi 
crea una empresa 
d’inserció 
La Fundació Topromi, entitat de 
la Fundació Catalunya La 
Pedrera, ha creat l’empresa 
d’Inserció Topromi per a facilitar 
l’ocupació de persones en risc 
d’exclusió social, donant un pas 
més per a complir amb la seva 
missió de promoure la integra-
ció social i laboral de persones 
en situació de vulnerabilitat 

social. L’objectiu és la creació 
de 10 llocs de treball al llarg de 
2022. E.I. Topromi treballa 
principalment en tres serveis: 
obrador d’envasat de fruita seca 
ecològica. digitalització 
documental i serveis a les 
empreses.  
 
Educació. Premi de 
la DO Siurana a un 
alumne de Turó 

La DO Siurana va promoure una 
competició d’art entre l’alumnat 
de Primària. Aquest concurs 
estava obert a totes les escoles 
de Catalunya. Els alumnes 
havien de crear una peça d’art 
que representés l’oli d’oliva de la 
DO Siurana. Podien representar 
o el procés de producció de l’oli, 
o el seu consum gaudit per una 
família.  Es van enviar nombro-
sos treballs, i Paco Lorenzo, 
alumne de 6è del col·legi Turó va 
ser premiat a la seva categoria. 

 
Societat. Noves 
dutxes a Esmorzar     
i Caliu 
A partir d’aquesta setmana les 
persones sense sostre de 
Tarragona disposaran d’un 
servei de dutxes en els locals 
d’Esmorzar i Caliu, a la part alta 
de la ciutat, de dilluns a diu-
menge. Les instal·lacions, 
inaugurades per l’Arquebisbe 
Joan, han estat impulsades per 
Càritas Interparroquial de 
Tarragona. L’obra s’ha pogut 
realitzar gràcies als donatius de 
moltes persones que, a través 
de les parròquies de la ciutat 
durant molts d’anys, han fet 
realitat un projecte que farà més 
digna la vida de persones 
vulnerables. La subvenció 
extraordinària que l’IMSST 
preveu fer aquest any 2021 
contribuirà al manteniment del 
servei que exigeix, ara per ara, 
un major cost per garantir en les 
plenes garanties sanitàries.

EN BREU

L’alumne Paco Lorenzo amb 
el premi. FOTO:CEDIDA

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La Fundación Formació Treball, 
promovida por Cáritas Diocesana 
de Barcelona y que el próximo 
año celebrará su 30 aniversario, 
se mantuvo un año más como una 
referencia en cuanto a la creación 
de lugares de inserción, dando 
trabajo a 39 personas en el Camp 
de Tarragona a través de itinera-
rios sociolaborales para personas 
en riesgo de exclusión social. En 
total, Fundación atendió a unas 
600 personas en el territorio. 

En cuanto a la inserción laboral 
en empresas externas, 95 perso-
nas consiguieron un puesto de 
trabajo y un 55% de los contratos 
laborales tuvo una duración supe-
rior a los 12 meses. En el ámbito 
de la formación, 212 personas 
participaron en varios programas 
con más de 2.300 horas dedicadas 
a acciones profesionalizadoras. 

La entidad trabaja activamente 
a partir de modelos de economía 
circular, de alto impacto social, 
con visión medioambiental y sos-
tenibilidad económica. 

Más usuarios en el comedor 
Taula Amiga, el comedor Social 
gestionado por la fundación en 
Tarragona ciudad con el apoyo 
del Instituto Municipal de Servi-
cios Sociales de Tarragona, aten-
dió a 85 personas, un 40% más 
que el 2019, con un total de 

22.255 menús servidos durante el 
2020. Dentro del servicio de en-
trega de comida fresca para fami-
lias se dieron 4.893 lotes. El im-
pacto total de esta entrega ha 
paliado las necesidades alimenta-
rias de más de 120 familias a la 
semana (un 25% más que en 
2019), cuantitativamente habla-
mos de 296.478 menús. 

Punto de autoempleo 
Del 2020 también destacamos el 
proyecto del Punto de Autoem-
pleo Incorpora (PAI). Se trata de 
un servicio gratuito que ofrece la 
fundación Formació i Treball en el 

Camp de Tarragona para contri-
buir a la inclusión social de colec-
tivos en riesgo de exclusión social 
o en situaciones vulnerables, me-
diante el acompañamiento y  el 
empoderamiento en proyectos de 
autoempleo.  

El ejercicio 2020 estuvo marca-
do por la crisis sanitaria de la Co-
vid-19, y las restricciones impues-
tas a varios sectores económicos 
así como a la movilidad que han 
afectado indudablemente a la ca-
pacidad de las personas para ge-

nerar autoempleo. Pese a las cir-
cunstancias adversas, el año pa-
sado la entidad atendió a 109 
emprendedores y apoyó la crea-
ción de un total de 22 pequeñas 
empresas bajo el asesoramiento 
del PAI.  

Respecto a la tipología de nego-
cio, es muy variada: restauración, 
centros de estética o tiendas de 
ropa. No obstante, sí que se ha 
notado un pequeño aumento en 
las altas del sector de transporte y 
mensajería. El proyecto cuenta 
con el apoyo de la Fundación La 
Caixa. 

Ayuda a empresas ya creadas  
Por otro lado, una parte muy im-
portante de las atenciones del PAI 
de la Fundació Formació i Treball 
durante este año han sido a em-
presas ya consolidadas que reque-
rían de ayuda para solicitar finan-
ciación y poder así mantener sus 
negocios en funcionamiento. 

Tanto la ayuda a la solicitud de 
créditos de circulante (ICO CO-
VID-19 y MicroBank FEI COVID-
19), como el constante contacto 
con los usuarios para ofrecerles 
información sobre ayudas y sub-
venciones gubernamentales, de la 
Generalitat o incluso de los ayun-
tamientos. 

La entidad inicia el año con una 
nueva codirección de la mano de 
Xavier Puig y  Marina Arnau, am-
bos conocedores tanto de la propia 
organización como del sector. 

Formació i Treball crea  
39 puestos de trabajo

Sociedad

Imagen de archivo del comedor Taula Amiga que ha visto multiplicar sus usuarios. FOTO: PERE FERRÉ

La fundación atendió a unas 600 personas en el Camp de Tarragona 
el año pasado. Los usuarios de Taula Amiga crecieron en un 40% 

Tarragona

Pese a las restricciones, 
el año pasado la    
entidad atendió a            
109 emprendedores
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REDACCIÓ 
TORREDEMBARRA 

La campanya s’emmarca en 
el control de seguretat dels 
dispositius de seguretat 
passiva 

Del 19 al 25 de juliol, la Policia 
Local de Torredembarra realitza 
una campanya de control del 
casc orientada a l’ús dels dispo-
sitius de seguretat passiva. 
Aquesta campanya institucional 
es du a terme a tot Catalunya, 
en coordinació amb la resta de 
policies locals, Mossos d’Esqua-
dra de Trànsit i el Servei Català 

del Trànsit. Les directrius genè-
riques per a l’any 2021 priorit-
zen i intensifiquen la protecció 
dels col·lectius vulnerables: mo-
toristes, ciclistes, gent gran i vi-
anants. D’aquesta manera, es 
considera prioritària la reducció 
de morts i ferits greus en el 
col·lectiu de motoristes. 

La Policia Local de Torredem-
barra denunciarà la no utilitza-
ció del casc homologat com a 
element de seguretat passiva en 
l’ús de la motocicleta i de ciclo-
motors. Cal recordar que el con-
ductor també és el responsable 
de la infracció en el cas que l’in-
compliment sigui de l’acompa-

nyant. Per tant amb aquesta 
campanya es vol potenciar l’ús 
del casc entre la població i fer 
incidència en la seva importàn-
cia. Ja fa anys que es fa especial 
incidència en aquest sentit, ja 
que és un element imprescindi-
ble de seguretat, i evita lesions 
molt greus i fins i tot la mort en 
algunes caigudes, i també acci-
dents de motocicleta. Davant 
això els cossos de seguretat pre-
tenen conscienciar a la ciutada-

nia. Cal remarcar que cada cop 
la població està més conscienci-
ada i es troben amb menys inci-
dències en aquest sentit.  

Aquesta campanya s’emmarca 
dins el treball donar a entendre 
que els dispositius de seguretat 
passiva també són molt impor-
tants i poden arribar a salvar 
vides en casos d’accident. 

Campanya de control 
per la Policia Local  
de l’ús del casc

Torredembarra

REDACCIÓ 
CONSTANTÍ 

 
Amb l’objectiu d’evitar casos de 
malnutrició infantil, l’Ajuntament 
de Constantí manté obert el servei 
de menjador escolar durant tot el 
període de vacances d’estiu, tal i 
com ja s’ha fet durant els anys an-
teriors i durant les vacances de 
Nadal i Setmana Santa. Al llarg 
d’aquest vacances d’estiu són prop 
d’una cinquantena d’infants els 
que gaudeixen d’aquest servei de 
suport alimentari que un any més 
s’està desenvolupant al col·legi 
Centcelles. 

Amb aquesta mesura el consis-
tori vol evitar que, un cop acaba-
des les classes, els nens i nenes 
que van habitualment al menja-
dor escolar i que poden fer al-
menys un àpat al dia en condi-
cions, es quedin sense el servei 
durant l’estiu. 

En els pressupostos d’aquest 
2021 l’Ajuntament de Constantí 
ha mantingut la partida pressu-
postària destinada a beques men-
jador de 130.000 euros, i durant 
aquest període de vacances esco-
lars el 100 % d’aquestes ajudes va 
a càrrec del consistori. 

L’Ajuntament de Constantí con-
tinua plantejant com una de les 
actuacions prioritàries durant els 
mesos d’estiu i els períodes de va-
cances escolars, la detecció i la 
garantia de la cobertura de les ne-
cessitats d’alimentació dels in-
fants. 

El principal objectiu de tot ple-
gat és assegurar que tots els nens 
i nenes del municipi tinguin, al-
menys, un àpat en condicions ca-
da dia i que això tingui una dura-
da de tot l’any, no només els me-
sos que duren les classes. 

L’Ajuntament és qui s’encarrega de seguir 
amb aquesta oferta els mesos sense classe

Constantí

Durant l’estiu es 
manté el servei de 
menjador escolar 
al municipi

Tarragona 
Nova assemblea  
del Grup de Treball 
en Defensa de la 
Sanitat Pública 
El proper dimarts 20 de juliol a 
les set de la tarda el Grup de 
Treball en Defensa de la Sanitat 
Pública de Tarragona, 
convoquem una assemblea a la 
Rambla Nova, davant l’escola de 
les Teresianes. 
En aquesta assemblea 
plantejaran la necessitat de  
lluitar per la sanitat 100% 
pública.. Això, segons afirmen, es 
concreta en que cal apostar per 
una Atenció Primària de qualitat i 
universal, que sigui de titularitat i 
gestió pública. Volen que obrin 
tots els CAPS dels barris de 
Tarragona, que  incorporin 
urgències les 24 hores, que facin 
visites 100% presencials (més 
enllà de la sol·licitud d’informes, 
receptes, baixes o altes). Que 
l’Atenció Primària l’enforteixin 
amb els recursos per al seu ple 
funcionament, amb les 
professionals sanitàries 
necessàries i amb millores de les 
seves condicions laborals.  
 
La Canonja 
El concurs de la 
imatge de la Festa 
Major d’Estiu 2021 ja 
té disseny guanyador 
La Fundació Topromi ha estat la 
guanyadora del concurs de 
disseny de la imatge de la Festa 
Major d’estiu 2021 amb un 
disseny fresc i desenfadat. El 
jurat ha valorat molt positivament 
la seva qualitat artística i la seva 
expressivitat incorporant 
elements festius de la festa major 
de la Canonja. També vol agrair la 

participació a tots i totes les 
concursants, vuit en total, que 
han posat en valor aquest primer 
concurs de la imatge de la festa i 
que han fet més difícil la decisió 
del jurat. 
Encara no s’ha presentat ni s’ha 
ensenyat el disseny d’aquesta 
Festa Major, però des del 
consistori asseguren que a 
mesura que s’apropin els dies de 
festes desvetllaran quin és el 
guanyador i el presentaran a 
totes les persones del municipi. 

 
Torredembarra 
Es posa en marxa 
una visita 
teatralitzada al 
Patronat Antoni Roig 
Aquest més de juliol, la Regidoria 
de Turisme posa en marxa les 
visites guiades al Castell i Nucli 
antic, Indians: Patronat Antoni 
Roig i Sala Noble i com a novetat 
d’aquest estiu la visita 
teatralitzada de l’edifici indià del 
Patronat Antoni Roig: “El viatge”. 
A més, continuen obertes les 
visites guiades al far de 
Torredembarra. A més d’aquesta 
visita també es pot veure el 
Castell i el Nucl Antic en grups 
reduïts  de 15 persones en català 
o castellà segons els dies.   
D’altra banda, han creat una 
activitat per donar a conèixer a 
les famílies amb infants el 
Patronat d’Antoni Roig. Es tracta 
d’una visita teatralitzada a aquest 
edifici. La visita s’anomena ‘El 
viatge’, i dona a conèixer la 
història d’aquest edifici, de la mà 
de dos il·lustres indians, Marina 
Torres i Antoni Roig i Copons. El 
principal objectiu d’aquesta visita 
és fer arribar també als més 
petits de la casa el patrimoni que 
hi ha al municipi.  

EN BREU

Constantí. Gran èxit de la Reus Big Band al 
Cicle de Concerts de Centelles 
El Cicle de Concerts a Centcelles continua regalant grans vetlla-
des musicals com la que va protagonitzar aquest dijous 15 de 
juliol la Reus Big Band. FOTO: CEDIDA

Imatge d’un menjador 
escolar del municipi.  
FOTO: CEDIDA

La Policia Local farà una 
denúncia de totes les 
persones que no portin 
el casc homologat
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Un punto de venta de merchandising de Santa Tecla. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

Los mercados y mercadillos 
habilitan un año más puntos 
de venta de merchandising 
de la fiesta 

Tras la presentación de la ima-
gen de la fiesta de Santa Tecla 
2021 los mercados y mercadi-
llos abrieron ayer sus puntos de 
venta de merchandising festivo 
que permanecerán abiertos has-
ta el viernes 10 de setiembre. 
En estos puestos podrán encon-
trarse artículos como camisetas, 
la bolsa o las tradicionales figu-
ritas de goma entre otros. Ade-
más, algunos de estos produc-
tos podrán adquirirse a un pre-
cio especial al aportar un tique 
de compra igual o superior a 5 
euros. 

Los puntos de venta en merca-
dos municipales se encontrarán 
en el Mercat Central (en la pa-
rada La Teca i la Meca), de lu-
nes a sábado, de 8.30 a 21.00 
horas y en el Mercat de Torre-
forta, de jueves a sábado, de 
8.30 a 14.00 horas, y luego de 
17.30 a 20.30 horas los viernes. 
Por otro lado, los puntos de ven-
ta en los mercadillos serán; en 
St. Pere i St. Pau, el 27 de agos-
to y el 3 de setiembre; Fòrum, el 
28 de agosto; en Bonavista, el 
29 de agosto y el 5 de setiem-
bre; en Pagesia, el 4 de setiem-

bre y en St. Salvador, el 10 de 
setiembre. 

El presidente de la empresa 
de Mercats, Dídac Nadal, ha 
querido destacar que «los mer-
cados y mercadillos de Tarrago-
na laten al mismo ritmo que la 
ciudad y son un reflejo de su ca-
lendario cultural, social y festi-
vo. Hace años que la empresa se 
implica con las fiestas de Santa 
Tecla de forma directa con acti-
vidades ya tradicionales como la 
venta de merchandising con la 
que, además de premiar la fide-
lidad de los usuarios de los Mer-
cats aplicando descuentos a los 
productos más emblemáticos de 
la fiesta, se colabora con entida-
des como Topromi, que ayudan 
a la integración laboral y social 
de las personas». 

Compromiso social 
Un año más, la empresa munici-
pal de Mercats, consciente de su 
responsabilidad social y de su 
compromiso en este ámbito, ha 
llegado a un acuerdo de colabo-
ración con la Fundación Topro-
mi para que sean sus miembros 
los encargados de gestionar y 
atender a los clientes en los 
puntos de venta del merchandi-
sing festivo. La Fundación To-
promi, nacida en el Tarragonès 
en 1982, es una entidad que tra-
baja para la integración sociola-
boral de las personas con diver-
sidad funcional y en riesgo de 
exclusión social.

Los productos de 
Santa Tecla están 
ya disponibles

Santa Tecla

Tarragona

J osep Maria Jujol nos deja un 
legado único de arquitecto, 
pintor, escultor, paisajista, 

ceramista y tantas pequeñas cosas 
más. El arquitecto que dominaba 
las artes y los oficios de la cons-
trucción. El arquitecto que domi-
naba el sentido común y la inte-
gración de las cosas más sencillas 
para crear belleza única. 

En Solimar, parece que se tenga 
que vivir un éxtasis social por la 
última «meada urbana» que el 
Ayuntamiento ha colocado. Todos 
de rodillas a dar las gracias de al-
go que no hace gracia. Patética-
mente penoso.  

Antaño, había un hermoso y 
mal cuidado parterre verde al que 
solo bastaba ponerle unos bellos 
árboles de tamaño medio que die-
ran buena sombra, unos bancos y 
una fuente. Hoy, un parterre ce-
mentado, en forma de S, unos 
hierbajos un olivo mas bajito que 
Torrebruno y una ‘zigazaga’ Guar-
dioliana, corteza y dos bancos 
mirando la carretera y para hacer 
un brindis al sol. Todo un recital 
de sol para que nadie se siente 
jamás. 

La ciudad necesita sombras 
Gracias, señor Alcalde, Gracias 
Señor Regidor de Urbanismo por 
no entender nada de lo que es ha-

cer espacios agradables en la ciu-
dad. Gracias por tirar dinero inú-
tilmente y olvidarse de nuevo de 
las escaleras y el lúgubre túnel 
que lleva a la playa. Gracias por-
que se les ve el plumero ya a los 
inicios del mandato. Ustedes no 
tienen idea de nada de ciudad. Ni 
sus prolíficos asesores ni nadie 
que se les asome por los alrede-
dores tiene una idea sencilla y 
honesta de hacer cosas, como ha-
cia Jujol. En tiempos de crisis, 
gran ingenio. Ustedes carecen de 
ingenio. 

Por favor pido menos arquitec-
tos iluminados, menos ingenieros 
arquitectos, y más arquitectos jar-
dineros. La ciudad mediterránea 
necesita sombras. El urbanismo y 
lo urbano se vive a pie de calle, 

no a vista de dron para foto de 
una revista. El sol en verano es 
aterrador y las sombras son nece-
sarias para establecer espacios de 
descanso al aire libre. 

Váyanse a Vilafranca del Pene-
dés. Atibórrense de buena comida 
y cava y cuando estén bien con-
tentos paseen por la Rambla y ve-
an los plataneros dando sombra, 
o vayan por las placitas del centro 
histórico. Vean, y aprendan. Verán 
poco cemento, poco ornamento y 
bellos y sombríos árboles y espa-
cios humanos y agradables. 

Moraleja. Menos asesores y me-
jores jardineros, y si puede haber 
además algún arquitecto humilde 
y sensible que sepa diseñar espa-
cios urbanos, mejor que mejor. 

Uno piensa que esto de «cara al 
sol» aunque lo repudien algo les 
va. Les da morbillo tener a toda 
la gente cara al sol. O es que us-
tedes siempre tienen miedo a las 
sombras. Un político no puede 
tener sombra ni estar a la sombra. 
Por ello tiene más miedo a lo sen-
cillo que a lo espectacular. Les da 
más miedo el bien hacer de un 
buen jardinero y prefieren lucirse 
ante un proyecto de infografías 
fantásticas pero vacío de conteni-
do y cortar cintas en vez de pro-
vocar admiración por lo bello y lo 
sencillo.

Opinión 
Necesitamos sombras. Pido menos 
arquitectos iluminados, menos ingenieros 
arquitectos, y más arquitectos jardineros

ENRIC CASANOVAS 
Arquitecto – Arquitecto 

técnico 
ecasanovas@coac.net

Nuevo aspecto de la plaza Creu del Sud, recientemente reformada.  FOTO: CEDIDA

MÁS ARQUITECTOS 
HUMILDES 

«GRACIAS POR TIRAR 
DINERO INÚTILMENTE 
Y OLVIDARSE DE 
NUEVO DE LAS 
ESCALERAS Y EL 
LÚGUBRE TÚNEL QUE 
LLEVA A LA PLAYA»

Programa de Garantia Juvenil
La Fundació Topromi ha tingut l’oportunitat de 
participar al Programa de Garantia Juvenil del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’adreça a 
persones joves amb formació, per tal de millo-
rar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’apti-
tuds i competències laborals. Aquest programa 
ens ha permès contractar en pràctiques a tres 
persones joves, que han ocupat els llocs de 
psicologia, auxiliar d’administració i auxiliar de 
monitora. 
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Placa Francesc Macià
El Govern de la Generalitat de Catalunya va atorgar a la Fundació Topromi la Placa President 
Francesc Macià, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i 
domèstic i de cura de persones, en reconeixement a l’esforç per  la feina feta al llarg de la 
trajectòria de la Fundació Topromi. Creiem en la igualtat d’oportunitats, creiem en la inclusió 
social i sobretot creiem en les capacitats de les persones. Tot l’equip de la Fundació Topromi 
volem compartir aquest guardó tan valuós per a nosaltres amb les persones que ens fan costat.  

8. Memòria econòmica

Distribució per serveis
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