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URBANISME

Els centres de culte només es podran
situar dins la ciutat si volen els veïns
Divendres s’aprova la normativa inclosa dins del POUM ja que CiU no s’hi oposarà, tot i que ICV-EUiA i PP votaran en contra
CRISTINA AGUILAR

Mariona Forcat

Després del període d’al·legacions, finalment, aquest
divendres s’inclou en el ple
municipal l’aprovació de la modificació del POUM per la normativa que regula la ubicació
dels centres de culte. Però els
partits a l’oposició ja s’han posicionat. CiU va dir que no votaria
en contra i per tant s’aprovarà
la nova modificació. En aquest
sentit, també es resoldrà que les
al·legacions presentades per ICVEUiA i PP no tiren endavant i per
tant, es votarà si s’aprova definitivament la normativa, motiu pel
qual votaran en contra.
La nova normativa que es vol
aprovar contempla que nous
centres de culte, siguin de la religió que siguin, hauran d’instal·lar-se preferentment en edificis
aïllats i amb una entrada separada de la dels veïns. I, si es volen
instal·lar, però, en un lloc que
no compleixi aquestes normes,
caldrà que els impulsors del nou
centre de culte presentin un pla

L’únic centre de culte musulmà a la ciutat, al polígon Entrevies .

especial en què garanteixin aspectes com la mobilitat, la insonorització o l’aforament del
local, per garantir la convivència
amb els veïns. I serà decisió de
l’Ajuntament autoritzar-lo o no.
La regidora i portaveu d’ICV-

EUiA, Arga Sentís, ja va avançar
ahir que votaran en contra, precisament perquè creu que no pot
donar suport una normativa que
no contempla la seva aportació.
Arga ja va dir en el seu moment i
ho manté, que la nova normativa

«és descriminatòria, ja que suposa que als nous centres religiosos
se’ls exigeixi, per obrir dins de la
trama urbana, la redacció d’un
pla urbanístic especial cosa que
no és obligatòria per altres establiments de pública concurrència i potencialment molestos».
Agra entén que la normativa té
«la intenció de dur els nous centres de culte als polígons».
Fonts del grup municipal del
PP també van avançar ahir que
també votaran en contra de
l’aprovació definitiva perquè
tampoc es contempla la seva al·
legació. El partit popular, bàsicament, no vol que es donin més
llicències per posar més mesquites, apuntant directament a
aquests centres de culte.
Des de l’equip de govern esperen que aquest divendres aprovin definitivament la normativa
que s’inclou dins el POUM. El govern defensa que les al·legacions
del PP eren del tot injustificades
i injustes i tampoc creuen que
sigui un impediment per algunes

religions redactar un pla urbanístic especial, tal com demana
ICV-EUiA. El consistori recorda
que el text ja va ser ben rebut
per al Consell Assessor del Territori, format per agents socials
de la ciutat, ja que només dues
persones dels que el formen van
dir que si poguessin votar, s’abstindrien.
D’altra banda
El Grup Municipal de CiU votarà
en contra de la modificació del
catàleg dels llocs de treball en el
proper plenari. Maribel Rubio,
regidora de CiU, va explicar que
no poden «aprovar una modificació del catàleg que significa
està d’acord amb uns criteris que
responen només als interessos
del govern, perquè pretenen que
es voti a favor de fer una «convocatòria de places sense descriure
aquestes places.» Des del grup
municipal creuen que «és una
pràctica molt negativa la d’atribuir places generant aquesta indefensió pels treballadors».

El Ballet de Moscou
torna al Palau Firal l’1
d’agost amb ‘El llac
dels Cignes’
El Palau de Fires i Congressos
presenta el pròxim divendres 1
d’agost a les 21 hores, El Llac
dels Cignes. El Llac dels Cignes de Tchaikovsky és un dels
ballets més representats de la
història de la dansa i un dels
més estimats de tots els temps.
Es tracta d’una gran oportunitat per a presenciar de nou un
dels ballets més estimats pel
públic. El Llac dels Cignes de
Tchaikovsky un dels ballets
més representats de la història de la dansa i un dels més
estimats de tots els temps. La
seva història passa per tota la
gamma d’emocions humanes;
el consens popular s’inclina
a assenyalar a Tchaikovsky
com el compositor més admirat pel que fa a la música per
ballets. El Ballet de Moscou
està format per alguns dels
més destacats ballarins i coreògrafs dels ballets russos i
és una de les companyies més
importants del país. Les entrades es poden aconseguir a la
Llibreria La Rambla de Tarragona, a www.telentrada.com
i a www.4tickets.es/balletdemoscu . També hi ha un preu
especial per a grups de més de
12 persones a 20 euros.

TRÀNSIT

Part dels examinadors de trànsit creu
que la vaga no és del tot justificada
Defensen que tenen molts motius per queixar-se, però la majoria són personals i no del col·lectiu
Mariona Forcat

Si un 50% dels examinadors
de trànsit creuen que l’única
solució perquè siguin respectats
és convocar una vaga indefinida, la resta creu que la majoria
de motius pels quals protestes
són de caràcter personal i no
que afectin a tot el col·lectiu.

Efectivament, segons fonts del
col·lectiu, tots tenen raó per
queixar-se de les condicions de
les pistes de Tortosa perquè considera que són lamentables. Almenys, al contrari del que es va
dir fa uns dies, les pistes de Reus
contemplen un vàter portàtil i
hi ha un mínim de condicions.

Com tots els funcionaris, han
patit els ajustaments econòmics
per part de la Generalitat i des de
l’entrada en vigor dels «exàmens
de qualitat» de la Direcció General de Trànsit», han hagut de
reduir els alumnes atesos, amb
tot el que això comporta. Però
també defensen que, al con-

trari dels seus companys, mai
han patit una amenaça per part
de cap professor d’autoescola i
sempre s’han sentit respectats,
per la qual cosa, consideren que
alguns examinadors han convocat la vaga per desavinences
personals i no en l’àmbit del col·
lectiu. A més, defensen que sí

que han existit alguns casos en
què no s’ha posat fàcil la ruta als
conductors novells per transitar
en vies poc senyalitzades i defensen «que les rutes han d’estar mínimament adaptades» al
nivell d’un conductor que s’està
iniciant. «Fins i tot la persona
més experimentada podria suspendre depenent del lloc per on
se’l faci anar».
La meitat de la plantilla de la
província de Tarragona està en
vaga indefinida des de dilluns
i suposa que només es podran
examinar la meitat dels alumnes
previstos durant les últimes setmanes de juliol i fins que no es
desconvoqui la vaga.

