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L’empresa Artífex
de Cerdanyola del
Vallès construirà
les guinguetes
La companyia aposta per unes estructures més
sostenibles amb el medi ambient
Rafa Marrasé

Tarragona ja té el projecte de les
guinguetes totalment deﬁnit. Si
la setmana passada es van triar
els adjudicataris dels negocis, ara
ja es coneix el projecte deﬁnitiu
que s’ha d’instal·lar a les platges
de l’Arrabassada i la Savinosa.
L’empresa Artífex de Cerdanyola
del Vallès es va imposar a la tarragonina Semac amb un projecte
que pretén ser respetuós amb el
medi ambient i, de pas, més econòmic. Així, Artífex va fer una
proposta que rebaixava en més
d’un 8% el pressupost establert
pel consistori, de 489.000 euros
i serà l’encarregada de proveïr
els establiments als adjudicataris abans del mes de juliol d’enguany. «Som una constructora
generalista i podem fer qualsevol
tipus de projectes. En aquest cas
hem treballat amb un arquitecte

que té experiència en la matèria
i que col·labora amb nosaltres»,
diu Victor Martín, gerent d’Artífex.
Segons el responsable de l’empresa vallesana, el gran triomf a
l’hora d’adjudicar-se el concurs
—en la primera convocatòria va
quedar desert— és l’apartat de
la construcció. «Hem substituït
l’estructura metàl·lica per una de
fusta i els fonaments, que eren
de formigó, per unes pilons de
metall que s’enrosquen al terra,
a la sorra. Això fa que el projecte sigui més respectuós amb el
medi ambient», assegura Martín.
Una de les grans queixes dels
anteriors adjudicataris de les
guinguetes —que ﬁnalment no
es van presentar al concurs per
la concessió actual— i de les
empreses que estaven interessades en construir-les, era el poc

Les noves instal·lacions obvien el metall i aposten per materials com la fusta.

Substituiran l’estructura
metàl·lica per una
fusta i els fonaments de
formigó seran de metall
marge de beneﬁci que hi podria
haver per les especiﬁcacions del
projecte municipal, un fet que
Victor Martín assegura que no
els ha preocupat en la seva proposta. «Els marges són bons, no
tenim cap queixa en relació a
això. Crec que presentem una
tecnologia ﬁns i tot més bona
de la que s’havia proposat. Tot
és reciclable en el nostre projecte», diu. L’arquitecte d’Artífex és

Carles Pons, responsable també,
entre d’altres obres, de les pèrgoles de fusta que es troben al Serrallo. «És un projecte ecologista
al màxim. Obviem el metall en
l’estructura i posem fusta. Això
ens estalvia molts diners perquè
la fabricació del metall és molt
més cara, sense comptar l’impacte sobre el medi ambient»,
diu Pons que assegura que la fusta que s’utilitzarà és avet tractat
amb temperatura en uns forns
especials per tal de resistir millor
el sol en el cas del revestiment i
la tarima i pi francès Douglas per
l’estructura. «La fusta prové de
boscos europeus, això ens garan-

teix que ha estat controlada en
tot moment i no com la tropical,
que de vegades no saps com ha
vingut o com ha estat talada»,
explica. Pons també va destacar
els fonaments: «No utilitzem
formigó, sinó una sèrie de pilons
metàl·lics [entre 15 i 20 per guingueta] que s’enrosquen al terra.
És un sistema canadenc. Això
permet muntar i desmuntar les
guinguetes molt ràpidament i no
deixar runa ni restes que s’hagin
de destruir. Els pilons es poden
reciclar. Hem pensat en un tipus
de construcció que no deixi rastre ni alteri l’espai un cop ja no hi
sigui», assegura.

Arriba el 5è concurs
de relats sobre
voluntariat, obert ﬁns
el proper 24 d’abril
La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) convoca el 5è Concurs de Relats de
Voluntariat Social per donar
veu a tots aquells voluntaris que, cada dia, dediquen
part del seu temps als altres.
Es tracta d’una convocatòria
oberta a qualsevol persona
que vulgui explicar i compartir
la seva experiència com a voluntari, ja sigui en una entitat
de la FCVS o des de qualsevol
altre ens. Fins el 24 d’Abril es
pot entrar a la web de la FCVS
–www.voluntaris.cat– i participar amb un relat de 2.000
caràcters –26 línies–, sense
tenir en compte el títol. Des de
l’organització asseguren que el
més important és «tenir ganes
de compartir els sentiments,
emocions i vivències que deriven del voluntariat que duus
o has dut a terme» i recorden
que no és imprescindible tenir
molts coneixements literaris.
A Tarragona els participants
poden guanyar dues entrades
pel Concurs de Castells 2014,
un lot de llibres d’interès cultural, un val de compra valorat
en 60€ per la llibreria La Capona o un val de compra valorat en 30€ pel Mercat Social.
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Carrers i monuments centren el
tercer Concurs de pintura ràpida
La Xarxa de Centres Cívics crida a participar-hi el proper 26 d’abril
Redacció

La Xarxa de Centres Cívics de
Tarragona, convoca el proper
26 d’abril, el III Concurs de pintura ràpida. En aquesta ocasió
el tema a desenvolupar és La
ciutat de Tarragona: els seus
carrers, barris, monuments i
racons paisatgístics. Aquesta
iniciativa pretén promocionar

l’activitat artística dels usuaris
dels centres cívics i la població
en general. Així mateix, des de
l’organitzaicó expliquen que es
busca donar a conèixer el patrimoni cultural i natural de la
ciutat de Tarragona.
El jurat professional estarà
format per la regidora de joventut Ivana Martínez, l’artista lo-

cal –que ha realitzat exposicions
a Tarragona, Madrid, Nova York,
Itàlia, Tanger o Paris– Josep Mª
Rosselló, l’arxiver fotogràﬁc
Miguel Angel Navarro, l’artista
i tècnic de cultura Jordi Abelló
Vilella i la coordinadora de Centres Cívics, Montserrat Vargas
Domínguez. El mateix dissabte,
tots els artistes inscrits, hauran

de passar per qualsevol dels 5
centres cívics de la ciutat, entre
les nou i les onze del matí, on
se’ls segellarà el suport sobre el
qual es pintarà l’obra concursant. Les obres acabades s’hauran de lliurar abans de les sis de
la tarda al Centre Cívic de Torreforta, on s’exposaran per tal de
ser valorades pel jurat professional. A dos quarts de vuit del
vespre es farà públic el veredicte
del jurat. El primer premi està
dotat amb 700 euros, el segon
amb 400, i el tercer guardó –
premi Antena del Coneixement
de la URV– està valorat per 250
euros. Les inscripcions restaran
obertes ﬁns al mateix 26 d’abril.

