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L’Ajuntament de Tarragona pre-
veu poder iniciar les obres de 
reforma del Fòrum de la Colònia 
a finals d’aquest any, mentre que 
el procés burocràtic previ hau-
ria d’engegar-se aquest estiu. El 
passat 8 de febrer, el consistori 
va fer-se amb la titularitat de 
l’espai després de la cessió de 50 
anys per part de la Generalitat de 
Catalunya, pel que les accions 
previstes es podran desbloque-
jar properament. L’àrea de Pa-
trimoni, mitjançant un projecte 
de 450.000 euros, vol fer una 
intervenció integral al Fòrum de 
la Colònia, i ha posat damunt la 
taula la possibilitat que l’espai 
esdevingui la zona verda de la 
futura illa Corsini, oberta al pú-
blic de forma gratuïta.

Aconseguida la titularitat i la 
gestió del Fòrum de la Colònia, 
l’Ajuntament ja es proposa ter-
minis per dur a terme el projecte 
que ja tenien preparat i xifrat en 
gairebé mig milió d’euros. «Si tot 
va bé, les obres començarien a fi-
nals d’aquest any o a principis de 
l’any vinent», avançava Hermán 
Pinedo. El conseller de Patrimoni  
assegurava que la duració ronda-
ria, com a mínim, un any: «Si està 
tot acabat el 2023 serà un èxit». 
Pinedo detallava que les intenci-
ons del consistori eren «intentar 
començar abans de l’estiu» el 
procés burocràtic, que inclou la 
licitació i l’adjudicació del pro-

jecte de reforma del Fòrum de la 
Colònia de Tarragona.

La intervenció prevista al 
monument que forma part del 
conjunt arqueològic de Tàrraco, 
declarat Patrimoni de la Huma-
nitat per la UNESCO, «serà inte-

gral», tal i com explicava Hermán 
Pinedo. El conseller de Patrimoni  
relatava que l’Ajuntament vol 
«arranjar l’entorn, millorar l’ac-
cessibilitat». Una de les primeres 
actuacions consistirà a canviar la 
tanca que envolta el recinte, que 
Pinedo qualificava d’«horrible». 
D’altra banda, el conseller con-
cretava que se solucionaria la 
problemàtica existent amb els 
accessos: «Ara tenim escales, i 
una persona amb cadira de rodes 

no pot accedir a l’espai». A més, 
la intenció és canviar la passarel-
la metàl·lica que travessa el 
carrer Soler per una «amb més 
sentit i més integrada», segons el 
conseller de Patrimoni.

Un espai obert i gratuït
A dins del recinte Fòrum de la 
Colònia hi ha previstes diverses 
intervencions.  «S’ha de millorar 
l’espai en si, que sigui més agra-
dable i visitable, amb ombra i 

bancs, així com l’explicació dels 
elements», segons Hermán Pine-
do. Tot plegat també requeriria 
un arranjament del sòl. El conse-
ller de Patrimoni admetia que el 
seu objectiu personal és que, un 
cop finalitzades les obres, el Fò-
rum de la Colònia sigui «un espai 
públic, obert i gratuït». Pinedo 
assegurava que, conjuntament 
amb el Mercat, ambdós han de 
ser «el centre de l’illa Corsini, un 
actuant com a nucli comercial, i 
l’altre com a espai verd». 

El regidor dels comuns afegia 
que el recinte es tancaria de nit 
«per salvaguardar el patrimoni», 
d’una forma semblant al Parc de 
la Ciutat, i que hi seguiria havent 
un empleat «matins i tardes, com 
ara, però sense pagar per entrar».

Subvenció estatal
Si bé l’Ajuntament ja tenia pre-
parat el projecte abans d’acon-
seguir la titularitat, la confecció 
del pressupost de 450.000 euros 
segueix oberta. Hermán Pinedo 
detallava que, ara per ara, «co-
mençarem a treballar amb fons 
propis». Si més no, el consistori 
demanarà de nou la subvenció 
de l’1,5% cultural al ministeri 
de Cultura espanyol. Aquesta 
va ser denegada el 2020 perquè 
«encara no teníem la gestió del 
Fòrum de la Colònia», segons el 
conseller de Patrimoni. A més, va 
recordar que existeix un conveni 
amb la Generalitat.

L’Ajuntament tornarà a 
demanar la subvenció al 
ministeri de Cultura, que 
havia estat denegada
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Aconseguida la titularitat, l’Ajuntament vol engegar el procés burocràtic abans de l’estiu per convertir l’espai en una zona verda
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L’actuació integral prevista al Fòrum de la Colònia preveu millores tant a l’interior com a l’entorn.
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Les escales de la plaça dels Se-
dassos de Tarragona es podran 
obrir finalment el proper mes de 
maig. Serà, segons Hermán Pi-
nedo, «a mitjans de la primavera 
o, com a molt tard, a principis 
d’estiu». Així doncs, el termini 
de l’actuació aniria de les sis a 
les set setmanes. El conseller de 
Patrimoni va signar ahir al matí 
l’adjudicació de les obres per un 
valor proper als 40.000 euros, 
i que s’iniciaran «a molt tardar 
en un parell de setmanes». Les 
escales dels Sedassos, comen-
çades a realitzar per l’anterior 
equip de govern, duen un total 
de quatre anys tancades al pú-
blic. Amb aquesta darrera actu-

ació, es podrà donar per acabada 
la intervenció en aquest espai 
d’escales del Circ Romà.

L’obra, que s’arrossega des de 
fa anys, ha estat polèmica pel ni-
vell de transformació del monu-
ment, pel cost –240.000 euros– i 
per l’endarreriment i entrebancs 
que ha tingut. De fet, Pinedo 
apostava per mantenir l’estruc-
tura de la graderia de fusta que 
s’ha construït, però va afirmar 
que impulsarà un procés parti-
cipatiu entre la ciutadania per 
decidir-ne el futur.

L’Amfiteatre, pendent
Un dels altres punts de la ciutat 
on ja s’està actuant a nivell patri-
monial és l’Amfiteatre de Tarra-

gona. La intervenció en aquest 
monument persegueix una mi-
llora i un reforç de la seguretat, ja 
que està tancat des del setembre 
de 2021 per precaució. 

Si les obres a l’Amfiteatre se-
gueixen els terminis, Hermán 
Pinedo es mostrava optimista 

i assegurava que la intenció és 
«poder obrir l’arena», tot i que 
això només passarà quan «tin-
guem la intervenció de les gra-
des acabada». Si més no, el con-
seller de Patrimoni matisava que 
això volia dir que «en cap cas 
obrirem les grades als visitants». 

De moment, aquest mes de març 
es començarà a fixar els blocs de 
pedra de la roca, on hi ha situada 
la graderia excavada. Pinedo de-
tallava que la segona part con-
sistiria a intervenir sobre la roca 
amb marques humanes de feina, 
«encara sense solució».
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L’espai, que duu quatre anys tancat, se sotmetrà a una intervenció final xifrada en 40.000 euros.

Les escales dels Sedassos 
estaran llestes a mitjan 
del mes de maig
Les obres començaran d’aquí dues setmanes

La URV acull la fase 
classificatòria de la 
Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat

La Universitat Rovira i Virgili 
celebra avui la fase classifica-
tòria de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat 2021 
de la Xarxa Vives. Hi partici-
paran 31 alumnes de secundà-
ria i batxillerat de Lestonnac-
l’Ensenyança de Tarragona, 
Institut Jaume I de Salou, Ins-
titut de Tecnificació d’Ampos-
ta, Institut Ramon Berenguer 
IV de Cambrils i Daina-Isard 
d’Olesa de Montserrat. Aques-
ta és la primera edició virtual 
de la Lliga de Debat, en què 
universitats i centres docents 
han hagut d’adaptar-ne el 
format atès el context actu-
al. Així, l’oratòria digital i les 
competències de comunicació 
associades a contextos en línia 
han entrat a formar part del 
projecte educatiu dels centres 
participants en aquest curs 
2020-2021.

L’equip guanyador repre-
sentarà a la URV en la fase 
final de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat de la 
Xarxa Vives, que tindrà lloc 
del 13 al 23 d’abril i enfronta-
rà als 15 equips classificats a 
les fases locals prèvies orga-
nitzades per les universitats 
Abat Oliba CEU, d’Alacant, 
d’Andorra, Autònoma de Bar-
celona, Barcelona, de Girona, 
Internacional de Catalunya, 
Jaume I, de Lleida, Miguel 
Hernández d’Elx, Politècnica 
de València, Pompeu Fabra, 
Rovira i Virgili, de València i de 
Vic – Central de Catalunya. La 
competició s’adreça a alumnes 
de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius. Redacció

L’Associació de Veïns 
de Boscos renuncia al 
referèndum sobre els 
MENA a la Residencial

L’Associació de Veïns de Bos-
cos ha acabat renunciant a 
celebrar un referèndum sobre 
si s’havia de destinar part de 
la futura Ciutat Residencial 
a un centre per a menors no 
acompanyats (MENA). «Si Pau 
Ricomà es va comprometre a 
que la Residencial no es desti-
naria en part a acollir menors 
acompanyats, jo em tiro enre-
re i el referèndum no es farà», 
segons va manifestar Josep 
Anton Solé. El president de 
l’Associació de Veïns de Bos-
cos va assegurar que aplaudia 
«l’aclariment de l’alcalde» 
i que durant la reunió de la 
junta d’aquest proper dissabte 
deixaria «sense efecte la con-
vocatòria del referèndum». La 
votació, dirigida als veïns de 
Llevant, s’havia de dur a terme 
durant la primavera. BRJ


