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El concert es va celebrar al Palau de Congressos.

Concert solidari de Begoña 
Alberdi per La Muntanyeta
Més de 800 persones van as-
sistir ahir a la tarda al concert 
solidari que va oferir la soprano 
Begoña Alberdi a favor de l’As-
sociació Provincial de Paràlisi 
Cerebral de Tarragona (APPC)  
La Muntanyeta. 

Alberdi és una soprano bar-
celonina amb una destaca-
da carrera tant en el món de 
l’òpera com en el del teatre més 
rupturista, i ha compartit esce-
nari amb estrelles de la talla de 
Montserrat Caballé, Giovanna 

Casolla, Plácido Domingo o 
Josep Carreras. El seu repertori 
inclou obres com la Missa de 
rèquiem de Verdi o la Missa de 
la Coronació de Mozart.

Sobre l’escenari de la Sala 
August del Palau Firal i de Con-
gressos, Alberdi va estar acom-
panyada per la Banda Profes-
sional i l’Orquestra Simfònica 
del Conservatori de Música de 
la Diputació de Tarragona, així 
com del Cor de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). Redacció

Primera reunió 
informativa de 
voluntaris dels Jocs 
Mediterranis del 2017

L’organització dels Jocs Me-
diterranis ha convocat per 
aquest proper dimecres 27 de 
febrer la primera reunió de 
Voluntaris Tarragona 2017. La 
trobada tindrà lloc a la sala 
d’actes de l’Ajuntament de 
Tarragona i començarà a les 
set de la tarda. Es tracta d’una 
reunió informativa adreçada 
a tots aquells voluntaris que 
ja ho van ser durant la candi-
datura i que han manifestat la 
voluntat de continuar vincu-
lats al projecte, als voluntaris 
que té actualment el Patronat 
Municipal d’Esports i també 
a totes aquelles persones del 
territori que estiguin interes-
sades en formar part de l’equip 
de voluntaris dels Jocs. L’as-
sistència a la reunió és lliure, 
però cal conirmar-la enviant 
un correu electrònic a volun-
taris@tarragona2017.cat . 
Durant el transcurs d’aquesta 
reunió s’informarà sobre el 
procés a seguir per tal de for-
mar part de l’equip de volun-
taris, els perils de voluntariat 
que s’han establert, la forma 
d’inscriure-s’hi i la formació 
que es farà ins al moment de 
l’inici de les competicions es-
portives. Redacció

Esther Valcárcel 

No ha provocat gaire rebombori 
perquè el cost d’aquesta actua-
ció, tot i que s’ha pagat amb els 
impostos de tots els tarragonins, 
no és gaire elevat. Però, molts 
veïns de la zona qualiiquen 
«d’inútil» l’aparcament de motos 
que fa pocs mesos es va pintar en 
un dels trams del Camí de la Cui-
xa, concretament, el que enllaça 
l’Avinguda Amadeus Mozart 
amb la Via Augusta. 

«Mai he vist aparcada cap mo-
tocicleta», explica al Diari Més 
una veïna de la zona, Lola Rodrí-
guez, que assenyala que els seus 
dos ills es mouen amb aquest 
mitjà de transport però que ja 
disposen de pàrquing dins de 
casa. De fet, la majoria de veïns 
del Camí de la Cuixa i voltants 
tenen aparcaments privats. «És 
un carrer apartat del centre de 
la ciutat, és inútil aparcar aquí», 
manifesta un altre veí de la zona, 

Marc Gerard Martí. 
«La veritat és que no molesta, 

però, tampoc serveix per a res», 
assenyalava una altra veïna que, 
tot i viure al centre de la ciutat, 
es desplaça cada dia a la zona 
per motius de feina. De fet, la 

mateixa veïna recordava que en 
el mateix Camí de la Cuixa, ara fa 
dos anys, «van posar una pape-
rera al cantó on no hi ha vorera. 
Sempre estava buida i després 
d’unes setmanes la van treure», 
assenyalava. 

MOBILITAT 

Un aparcament de motos 
«inútil» que resta desert i 
que «ningú» ha demanat
S’ubica en un dels laterals del tram del Camí de la Cuixa que uneix 

l’Avinguda Mozart amb la Via Augusta i cada dia, a totes hores, resta buit
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L’aparcament destinat a motocicletes ubicat al Camí de la Cuixa.


