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La Llei Òmnibus es presenta en societat

29/03/2012 |

L’auditori Caixa Tarragona ha estat l’escenari de presentació en societat de la Llei Òmnibus, aprovada el 29 de desembre de l’any passat pel Parlament de
Catalunya. L’acte, organitzat per la delegació de la Generalitat a Tarragona, ha reunit portaveus del teixit econòmic, industrial i social per donar-los a
conèixer els aspectes claus de la nova normativa. Una llei que posa l’accent en l’agilització dels tràmits informatius, la simplificació normativa i promoció de
l’activitat econòmica. Des de la Cambra de Comerç de Tarragona, aquesta característica es veu de manera positiva ja que permet, segons diu, que la
societat no estigui esclavitzada amb els tràmits burocràtics.

Aquest acte a Tarragona forma part d’una campanya del Govern per informar, tan a l’empresariat com a la població en general, de les novetats que
representaran les noves Lleis Òmnibus. Un conjunt de cinc lleis que en modifiquen un total de 87. Concretament en deroguen 6 totalment i 23 parcialment, i
abasten  la major part d’àmbits d’activitat. Des de l’agroambiental, l’econòmic i el sanitari fins al cultural o el de la seguretat. Les patronal tarragonines
aplaudeixen la supressió d’aquestes lleis, perquè comportarà diuen l’agilització dels tràmits.

Segons el Govern, la reforma legislativa impulsa un model nou de relació entre l’administració, empreses i emprenedors per facilitar la reactivació
econòmica.

Cicle de jazz del 12 al 15 d’abril

28/03/2012 | Com ja vam anunciar ara fa un mes a Canal Català Tarragona, després de la supressió del festival Dixieland, l’Estudi de Música de la ciutat ha
fet mans i mànigues per preparar un festival de jazz a la ciutat. No es tracta d’un festival esporàdic, sinó que la intenció de l’ajuntament i de l’Estudi de
Música  és que el festival tingui continuïtat. Enguany la primera edició del cicle de jazz se celebrarà del 12 al 15 d’abril i en només aquests quatre dies es
realitzaran 25 concerts distribuïts per diverses sales de la ciutat. Entre els grups que hi participaran, trobem les 4 bandes de l’Estudi de Música i un grapat
de formacions, la majoria d’elles del nostre territori. Entre elles, trobem el recent grup tarragoní Stromboli Jazz Band, la formació Pixi Dixie de les
comarques de tarragona, però també músics de fora del país, com és el cas del músic argentí Ariel Trio. 

En contra del festival Dixieland, aquí els espectacles seran de pagament. El nou cicle de jazz és una iniciativa de l’Estudi de Música i s’inscriu en els actes
de Tarragona com a Capital de la Cultura Catalana 2012. 

Tarragona serà present a la Setmana Santa de l'Alguer

28/03/2012 |

Tot i que els separin més de 700 quilòmetres, algueresos i tarragonins participen junts en la Setmana Santa. Enguany fa 40 anys de l’agermanament entre
Tarragona i l’Alguer i la celebració de la Setmana Santa és un dels exemples dels intercanvis entre les dues poblacions. Va ser el setembre de l’any 1972 que
Tarragona va signar l’acte d’agermanament, mentre que la ciutat sarda catalanoparlant va fer-ho quatre anys després,  el 9 d’octubre del 1976. A partir de
llavors, els actes s’han intensificat i la Setmana Santa, una celebració destacada en totes dues ciutats, ha fet que delegacions alguereses i tarragonines es
desplacin a la ciutat germana per participar en aquesta manifestació.

La idea és que a partir d’ara, i fins al setembre d’enguany, s’organitzin tota una sèrie d’actes tan institucionals, com culturals, gastronòmics i esportius, a
Tarragona i a l’Alguer.  El motiu és la celebració dels 40 anys d’agermanament i els actes es preveu que culminin de cara el setembre. Les dues ciutats tenen
previst fer-ho amb la celebració de les festes patronals. En el cas de  Tarragona serà per Santa Tecla i pel que fa a l’Alguer, la trobada es produirà per Sant
Miquel.                 

La vaga enfronta empresaris i sindicats

28/03/2012 |

La vaga general, convocada pels sindicats majoritaris per aquest dijous dia 29, enfronta empresaris i sindicats. Mentre els sindicats asseguren que el
seguiment de l’aturada serà massiu, la patronal es mostra convençuda que no és moment de protagonitzar una vaga que paral·litzi el país. Les dues cares de
la mateixa moneda van intercanviar opinions al programa “Tarragona Opina” d’aquesta casa. La Plataforma Ciutadana pels drets Civils, gran partidària de
l’aturada aposta per una protesta generalitzada. Tot i que l’aprovació de la Reforma Laboral, n’és el detonant, segons la Plataforma és una vaga contra el
model econòmic.

Malgrat la Cepta, admet que cal trobar una sortida a l’actual situació econòmica, diu que cal acatar la Reforma Laboral i que ara s’ha de treballar amb la
nova legislació, tot i que troben serrells pendents.

En la mateixa línia es va manifestar la patronal de les petites i mitjanes empreses tarragonines, que tot i donar el vist-i-plau a la reforma del mercat de
treball, no toleren que el nou decret creï inseguretat jurídica a les empreses.
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Davant del conformisme dels empresaris, UGT assegura que els canvis en la societat s’han aconseguit gràcies a la lluita constant d’alguns sectors i que la
vaga general només és el principi de la batalla.

Segons els sindicats, la major part de les empreses químiques i del metall s’adheriran a la vaga. Les manifestacions a Tarragona s’han convocat a les 10 del
matí i a les sis de la tarda.

 

L’atleta no dóna per acabada la seva carrera política

27/03/2012 | Natàlia Rodríguez s’acomiada del consell plenari amb un “hasta luego”. L’atleta de Torreforta diu adeu a la seva curta experiència en el món
de la política envoltada d’aplaudiments dels seus companys de consistori i recordant que pels jocs del Mediterrani està disposada a seure a les butaques
vermelles del Saló de Plens.

La reunió del consell plenari menys crispada dels darrers mesos, va servir perquè els membres de la oposició elogiesin la desició de l’exconsellera i li
desitgessin bona sort pels Jocs Olímpics de Londres.

Amb tant de bon rollo, els regidors fins i tot es van permetre fer broma quan l’alcalde va admetre que s’havia agafat un apartament a Londres amb el Tinent
d’Alcalde de Treball, Javier Villamayor, per anar a veure a la Natàlia competir.

A nivell de càrrecs: Xavier Tarrés, que ja podem anomenar com a conseller comodí, passa a ocupar la regidoria d’Esports. I Antonio Rodríguez, que és ja el
suplent d’or, torna a l’equip per ocupar el lloc de l’atleta al Saló de Plens.

Amb tot, no serà fins d’aquí a 15 dies que el Ple Municipal aprovi el nou càrrec del futur conseller d’Espais Públics. Moment en el que un Rodríguez, per
coses de la vida, ocuparà el lloc de la Rodríguez.

Nous atractius pel Tarraco Viva de les retallades

27/03/2012 |

El Tarraco Viva d’enguany comptarà amb una Pompa Triumphalis i amb pantomimes romanes incloses en l’espectacle de clausura. Dos nous reclams per
aquest festival que enguany suma els 14 anys de vida i que arriba amb 140 activitats diferents. D’aquestes el 80% són de collita tarragonina com és el cas
dels dos actes estrella d’aquesta edició.

Tot i la reducció d’un 50% del pressupost de l’any passat, la majoria d’actes es mantenen i els deu dies, del 17 al 27 de maig, també. La reducció de la
despesa s’ha pogut dur a terme gràcies a aprimar els espais de representació, de 47 a 31, i a la supresió de la carpa dels museus i de l’espectacle d’exhibició
de cavalleria.

A banda el Festival mira cap al futur i vol deixar la seva emprempta durant tot l’any. D’aquesta manera des del Tarraco Viva es crearà productes de
divulgació històrica que es realitzin fora dels 10 dies que dura el festival.

Aprofitant la presentació del Tarraco Viva d’enguany, la conselleria de patrimoni ha posat sobre la taula les xifres de creixement del festival en els darrers
anys. Es calcula que el 2007 poc més de 26.000 espectadors van gaudir del Tarraco Viva, mentre el passat 2011 aquesta xifra va fregar els 82.000. Unes
dades que consoliden l’importància de l’esdeveniment en un moment en el que res té garanties d’estabilitat.
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