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Vicente M. Izquierdo
Els veïns dels carrers París, Ber-
lín i Roma de Roda de Berà estan 
d’enhorabona. Eren moltes les 
queixes acumulades en els dar-
rers anys perquè els arbres que 
havia plantat l’Ajuntament a 
aquestes vies havien crescut de 
tal manera que havien aixecat 
completament les voreres. Fins 
i tot, alguna persona havia patit 
algun lleu accident en forma de 
caiguda, ja que el terra no era 
uniforme.

Fa unes setmanes, però, el 
consistori va decidir talar alguns 
dels arbres amb l’únic objectiu 
de condicionar aquests tres car-
rers que, tot i no estar ubicats 
en el nucli central del municipi, 
són força transitats. Aproxi-
madament han estat la meitat 
d’aquests arbres els que han de-
saparegut del mapa, fet que va 
provocar que, a banda de la tala 
en si, també s’haguessin de repo-
sar totes les peces del paviment 
que s’havien trencat amb el pas 
dels anys.

Les arrels d’aquests arbres, a 
més, tenien tanta força que, en 
alguns casos, havien arribat a 
les cases, provocant també al-
gun desperfecte. Tot i això, no 
ha estat possible retirar tots els 

arbres ja que, si no, el paisatge 
dels tres carrers hauria canviat 
radicalment. Abans de la tala en 
aquestes tres vies, però, la bri-
gada municipal va procedir a la 
poda dels arbres, només unes 
setmanes abans.

Més, en un futur
L’èxit que ha tingut la proposta 
ha provocat que des de l’Ajun-
tament s’estiguin plantejant 
seriosament traslladar aquesta 
actuació a altres punts del muni-
cipi. I és que la problemàtica amb 
els arbres s’ha estès a diversos 
indrets, com a la urbanització 
Costa Dorada, on els veïns també 
han mostrat la seva disconformi-
tat per l’estat de les voreres.

Tot i això, aquesta actuació 
suposaria una despesa molt ma-
jor, ja que s’hauria de realitzar 
en gran part de la urbanització. 
Altres punts de la zona costane-
ra també estan sent objecte de 
debat per posar en marxa la tala, 
per a la qual l’Ajuntament tenia 
tots els permisos del Departa-
ment de Medi Ambient, ja que 
no es tractava d’una acció sense 
sentit, sinó d’una operació ne-
cessària per la situació que s’es-
tava produint.

Així doncs, els veïns de Costa 

Dorada esperen que el consistori 
actuï amb immediatesa, ja que, 
sobretot en el cas de persones 
de la tercera edat o nens, és més 
que necessari caminar per una 
via uniforme per no patir cap 
accident que després s’hagi de 
lamentar.

RODA DE BERÀ

L’Ajuntament tala 
els arbres que 
estaven aixecant 
les voreres
Ho ha fet a tres carrers del municipi i es planteja 
realitzar-ho a la urbanització Costa Dorada

CRISTINA AGUILAR

Aquests són els efectes de les arrels d’un dels arbres, a la urbanització Costa Dorada.

De moment, aquesta 
actuació s’ha realitzat 
als carrers París, Berlín 
i Roma

Algun veí havia 
ensopegat a causa de 
la irregularitat que 
presentava el paviment

Així ha quedat el carrer Berlín després de la tala.
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La plantilla de la 
vidriera Saint Gobain 
convoca 43 jornades 
de vaga

La plantilla de l’empresa vi-
driera Saint Gobain de l’Ar-
boç del Penedès ha convocat 
43 jornades de vaga de qua-
tre hores per torn de treball 
per protestar per la intenció 
d’aquesta empresa de rebai-
xar-los el sou un 30%. En un 
comunicat emès ahir, la CGT, 
sindicat majoritari en aquesta 
empresa, va explicar que les 
aturades van començar el 16 
de març i s’allargaran fins al 
19 de juny, i va assegurar que 
la vaga se segueix a la resta de 
centres de treball a Espanya, 
entre ells el de Madrid, Avilès, 
Renedo (Cantàbria) i Azuque-
ca de Henares (Guadalajara). 
La planta de l’Arboç, en la qual 
treballen 400 persones, es de-
dica a la fabricació de vidre pla 
per a la construcció, així com 
per a l’automoció. EFE

Dos ferits lleus en 
un incendi al Port de 
Segur de Calafell 

Un petit incendi va cremar 
parcialment durant el migdia 
d’ahir una taverna del Port 
de Segur de Calafell, segons 
els Bombers de la Generalitat. 
El foc es va produir cap a dos 
quarts d’una del migdia i va 
cremar una fregidora de la ta-
verna, situada a l’entrada del 
port amb el Passeig Marítim. 
Dues persones van resultar 
ferides lleus per inhalació de 
fum pel SEM a l’Hospital del 
Vendrell. ACN

Redacció
Les instal·lacions de Dow Deri-
vats de Tarragona ha acollit el 
curs Dow-ETSEQ que enguany 
ha arribat a la seva 25a edició. 
Aquest curs que ha versat sobre  
les «Finances Ètiques & Mobili-
tat i Model de Consum. 

Aquesta iniciativa formati-
va va dirigida als alumnes de 
l’Escola Tècnics Superior d’En-
ginueria Química de la URV i 
s’emmarca en el context del 
Premi Dow. En aquesta edició, hi 
ha participat una cinquantena 
d’alumnes en aquesta proposta 
educativa que té com objectiu 
principa el foment de la partici-
pació activa dels alumnes, així 

com estimular l’aprenantatge i 
les bones pràctiques en la gestió 
i impacte d eles inversions, en 
els models d’estalvi i consum, 
així com el valor de la integritat 
a tots els nivells. 

Diverses activitats
El curs es va iniciar amb la pro-
jecció d’un vídeo de la nova 
campanya de Dow, «Solutio-
nism» que pretén lligar ciència 
i tecnologia amb producció i la 
societat que l’envolta. Tot seguit,  
es va realitzar una xerrada sobre 
la Càtedra Dow-URV de Desen-
volupament Sostenible, en què 
Òscar Saladié, director de la Cà-
tedra va explicar la missió de la 

mateixa, les activitats i les línies 
d’actuació. 

Els estudiants van poder re-
flexionar sobre els comporta-
ments ètics i d’integritat des del 
punt de vista financer a través 
del joc de rol «Ethica» i de les 
directrius de Beatrix Felpe i joan 
Jurado. Aquest joc està dissenyat 
perquè els participants puguin 

promoure i coordinar el debat 
sobre les decisions econòmi-
ques i com aquestes poden afec-
tar a les persones i a l’entorn en 
general.

A la tarda, els estudiants del 
curs van visionar el vídeo titulat 
«Hàbits sostenibles:Mobilitat i 
Model de Consum» i tot seguit 
van realitzar un debat moderat 
pel DR. Saladié on es van trac-
tar alguns aspectes del mateix 
vídeo. 

Per acabar la jornada de tre-
ball, el responsable de Formació 
i Relacions amb Universitats de 
Dow Ibèrica, Alfred Arias, va 
destacar que «des de Dow vo-
lem  mostrar el nostre enorme 
grau de compromís amb l’ètica, 
la integritat i el seu compliment, 
com a part integrant dels nostres 
valors corporatius, per això con-
siderem essencial aquest tipus 
d’activitats». 

El curs de Dow-ETSEQ és una 
iniciativa consolidad i reconegu-
da per la societat i que ha estat 
guardonat amb el Premi Vicens 
Vives de Qualitat Docent.

CEDIDES

Una cinquantena d’alumnes
han participat d’aquesta nova
edició del curs Dow-ETSEQ.

Finances ètiques, mobilitat 
i model de consum al curs 
de Dow-ETSEQ

FORMACIÓ

Els curs ha arribat enguany a la 25a edició


