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La direcció de l’Escola Sant Sal-
vador, amb el suport de l’AMPA 
del centre educatiu, reclama, des 
de fa unes setmanes, la substi-
tució de les actuals finestres de 
l’edifici per unes de noves. Tot 
i que al col·legi hi ha diversos 
problemes de manteniment, 
l’incident del passat 25 de febrer 
a l’empresa Carburos Metálicos, 
que finalment no va esdevenir 
cap fuita tòxica, ja que es tractava 
simplement de vapor d’aigua, va 
mostrar que la de les finestres és 
una carència que cal arranjar per 
a una major seguretat dels alum-
nes i professorat. «Hi ha finestres 
que, si les obres, ja no es poden 
tancar, d’altres que no es poden 
tancar del tot, i d’altres que te-
nen esquerdes», lamenta Roser 
París, la presidenta de l’AMPA, 
que afegeix que els estudiants es 
poden fer mal. 

Paris explica també que, en 
tractar-se d’un edifici molt antic, 
«es va construir fa 40 anys», l’es-
cola ve demanant, ja al govern 
anterior, l’arranjament d’altres 
parts, com ara del sostre, en el 

qual hi ha filtracions. «Hi ha 
compromisos que ja es comen-
cen a fer realitat, i l’Ajuntament 
de Tarragona ja ha avançat en 
algunes de les reivindicacions 
de manteniment del centre», 
explica París, que assenyala que 

«avancen més ràpid els proble-
mes que les solucions». 

Per la seva banda, i en conèi-
xer la reclamació de l’escola pel 
que fa a les finestres, l’Associació 
de Veïns de Sant Salvador i Sant 
Ramon va publicar al seu perfil 

de Facebook que s’ha traslla-
dat la demanda al govern i que 
aquest s’ha compromès a subs-
tituir les finestres que es troben 
en pitjor estat, com a mesura ur-
gent, i canviar la resta de manera 
progressiva.
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L’Escola Sant Salvador reclama 
finestres noves al centre educatiu
L’incident a Carburos Metálicos del passat febrer va mostrar una de les majors carències de l’edifici

AVV SANT SALVADOR i SANT RAmON

Imatge de la pancarta penjada al centre educatiu que reclama finestres noves i més seguretat. 

Redacció
L’Onada Serveis ha impulsat, en 
motiu del Dia Internacional de 
la Dona, la campanya «25 do-
nes, 25 anys d’història», amb la 
qual posa l’exemple de 25 pro-
fessionals que han treballat a la 
companyia des dels seus inicis, 
també fa 25 anys. 

«No mirem al carnet si són 
homes o dones; però està clar 
que el sector social, així com el 
sanitari o l’educatiu està soci-
ològicament vinculat a nosal-
tres», explica Cinta Pascual, fun-
dadora i CEO de l’Onada Serveis. 
«Amb aquesta campanya volem 
ressaltar que totes som iguals i 

imprescindibles a l’Onada Ser-
veis, des de la gestió diària fins a 
la investigació i la projecció d’un 
sistema d’atenció a les persones 
cada vegada més integrat en la 
comunitat, posant els centres 
com a seu de l’oferta de serveis 
per a tot l’entorn en el qual s’en-
volten», afegeix Pascual. 

Actualment, l’Onada Serveis 
compta amb un grup compost 
per diversos centres de dia, re-
sidències, centres d’educació in-
fantil, atenció a la dependència i 
amb plataformes i noves entitats 
com OnaCare i FISS (l’entitat de 
formació en el sector sociosani-
tari).
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Una de les treballadores de l’Onada amb una de les pacients. 

L’Onada celebra el dia de la dona amb la 
campanya «25 dones, 25 anys d’història»
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Posa l’exemple de 25 professionals que han treballat a l’empresa des de la seva creació
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Imatge dels ponents de la jornada del passat divendres. 

Perspectives de futur al «Bon 
dia» de la Cambra de Comerç
El cicle «Bon dia Tarragona», 
que organitza la Cambra amb el 
suport de Repsol i CaixaBank i 
la col·laboració de Bic Graphic, 
va celebrar una nova edició di-
vendres amb el títol Valoració 
i perspectives de l’economia a 
les Comarques de Tarragona. 
Els ponents van ser Mercedes 
Teruel, directora de la Càtedra 
per al Foment de la Innovació 
Empresarial de la URV; Joaquim 
Margalef, Grup de Recerca d’In-
dústria i Territori de la URV; 

Manuel Montaño, director ge-
neral d’Afepasa i Mari Luz Pu-
jol, directora d’Administració 
de Mediterranea Beach&Golf 
Community. Aquests van fer un 
repàs del que ha estat el darrer 
exercici i van traçar les perspec-
tives de futur en base als grans 
temes d’interès a escala local, 
nacional i internacional, en 
base a l’Informe de Conjuntura 
elaborat per la URV i les cam-
bres de Tarragona, Reus, Torto-
sa i Valls. Redacció


