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L A N O U D E G A I À

Diumenge visita el
poble una ambaixada
de la Nou de Berguedà
Diumenge vinent visitarà la
Nou de Gaià un grup de veïns
del poble de la Nou de Ber-
guedà, acte que s’inclou dins
de l’any del Mil·lenari del mu-
nicipi. A les onze del matí se-
rà la rebuda i a continuació es
farà una visita guiada per
mostrar-los els principals ra-
cons d’interès. Al migdia hi
haurà un dinar de germanor
que reunirà els nouencs
d’ambdues poblacions.–J. B.

E L C AT L L A R

El proper diumenge
arriba la festa dels
Tres Tombs
El parc municipal de la Torre
d’en Guiu serà el punt de con-
centració de la nova edició de
la festa dels Tres Tombs. La
trobada serà a partir de dos
quarts de deu, amb un esmor-
zar popular. A les dotze del
migdia començarà la cercavi-
la. Davant l’església es proce-
dirà a la benedicció dels ani-
mals. Seguidament els cavalls
i carruatges iniciaran els Tres
Tombs.–J. B.

E LS PA L L A R E S O S

L’Ajuntament pren
mesures per eixugar
el dèficit
En el darrer plenari, l’Ajunta-
ment va aprovar les mesures
per afrontar la situació de ro-
manent negatiu de 10.572,54
euros. La Regidoria d’Hisen-
da va posar en marxa el pla de
mesures per reduir el dèficit
durant l’any passat i s’ha co-
mençat el 2011 amb números
positius després de l’aprova-
ció d’un expedient de baixes
de més de 34.000 euros.–J. B.

CO N STA N T Í

Llum verda a una
nova rotonda d’accés
al polígon
Els empresaris de Constantí
finançaran la construcció
d’una nova rotonda d’accés al
polígon. Aquesta permetrà
reordenar el trànsit, serà ele-
vada –en forma de diamant–
i permetrà millorar els acces-
sos. Aquesta tindrà un cost de
sis milions d’euros i servirà
per entrar directament a la
zona industrial a més de l’ae-
roport.

Una vintena d’agents de
diferents cossos de seguretat del
Camp de Tarragona assisteixen
des d’ahir a un curs policial
multidisciplinar que té lloc fins al
proper divendres a Puigdelfí.

PER ÀNGEL JUANPERE

Legislació bàsica, trànsit, mesu-
res d’autoprotecció, DCS (de-
fensa, control i arrest) i primers
auxilis. És la base del curs que va
començar ahir al centre cultu-
ral de Puigdelfí, organitzat per
l’agrupació de la demarcació de
Tarragona de l’IPA (Internatio-
nal Police Association). La durada
serà de trenta hores lectives i els
participants rebran al final un
diploma d’aprofitament, expe-

dit per l’Ajuntament de Perafort.
Els ponents són Juan Manu-

el Cenizo, responsable de la Uni-
tat de Policia Administrativa
(UPA) de la Guàrdia Urbana de
Reus; Carlos Fernández i Amadeu
Bartolí, membres de les guàrdi-
es urbanes de Reus i Tarragona,
i especialistes en normativa de

trànsit; Diego Miranda, director
i cap d’operacions del Grupo Es-
pecial de Escoltas, Emergencias
y Seguridad (GEES); Alberto Ro-
dríguez, cinturó negre i expert
en defensa personal policial; i
Yolanda Serra, diplomada en In-
fermeria.

Els assistents al curs rebran
sessions teòriques però també
es plantejaran durant les classes
casos pràctics. Es tractaran te-
mes com ara les ordenances mu-
nicipals, els controls de trànsit,
el carnet de conduir per punts,
l’autoprotecció, la forma d’em-
manillar els detinguts o com ac-
tuar en casos de traumatismes
cranials.
■ ■ ■

ajuanpere@diaridetarragona.com

P E RA FO RT ■ A S S I S T E I X E N A U N C U R S M U LT I D I S C I P L I N A R

Vint policies aprenen mesures
d’autoprotecció i primers auxilis

◗ Alguns dels assistents a la primera sessió d’ahir a la tarda. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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L A N O U D E G A I À

Les obres de l’aparcament del Cercat
s’acabaran al mes d’abril
Continuen a bon ritme les obres de remodelació i ampliació
de la zona d’aparcament dels jardins municipals del Cercat de
la Nou de Gaià, una actuació que inclou també la senyalització
i pavimentació d’aquest espai. Paral·lelament ja s’ha enderro-
cat la casa vella del carrer Cases Noves que va ser expropiada
per l’Ajuntament, amb l’objectiu d’ampliar l’accés de vehicles
al pàrquing. Posteriorment també es procedirà a l’arranja-
ment del camí que connecta la zona d’aparcament amb la car-
retera, tocant les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola.
Mentre duren els treballs, també es duen a terme les obres de
renovació dels serveis al carrer Nou i en una part del carrer
Cases Noves. Segons l’alcalde, Jordi Cañellas, les obres que-
daran enllestides a primers d’abril.– J. B.

Rebran nocions
de trànsit, mesures
d’autoprotecció,
primers auxilis
i legislació
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Gane una escultura
con el

Diari sortea una escultura donada a sus lectores realizada por 
Emili Bonet
Rellene el boletín adjunto y hágalo llegar a: Diari de Tarragona
C/ Domènec Guansé, 2, 43005 TARRAGONA
Delegación de Reus: C/ Llovera, 53, 4º 2ª 43201 REUS
Si lo manda por correo, indique en el sobre: SORTEO DE ARTE

La escultura se encuentra expuesta en la recepción del Diari de Tarragona

Escultor: 
Emili Bonet

Título: Primavera
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