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Activitats

                                                 Agenda             Segueix-nos!

Exposicions
“Experiències Matemàtiques”. 
Museu de Matemàtiques de 
Catalunya. Tinglado 1. De 
dimarts a dissabtes, de 10 a 13 
h i de 16 a 19 h, i diumenges i 
festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure

“Compartint la mar amb... Diari 
de navegació de Rafael de 
Moragas i de Tavern” Vestíbul 
del Museu del Port. De dimarts 
a dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 
a 19 h, i diumenges i festius, d’11 
a 14 h. Entrada lliure

Vine al Museu i pesca la història! Activitat 
familiar. Museu del Port. Diumenge 2 de 
juny, a les 12 h. Activitat gratuïta amb reserva 
prèvia (museuport@porttarragona.cat). 
Aforament limitat

Activitats

Carles Gosálbez

Veïns de la Part Alta van prota-
gonitzar ahir una corredissa pels 
carrers del barri, amb l’objectiu 
d’agafar dos joves que acabaven 
de perpetrar un robatori a Fran-
cis i María del Carmen, dues 
turistes uruguaianes que van 
aproitar que estan de turisme a 
Barcelona per visitar Tarragona. 
A una d’elles li van fer una es-
trebada per tal de prendre-li una 
cadena que portava al coll. Una 
de les persones que van ser testi-
moni presencial dels fets i que va 
internar obstaculitzar la fugida 
dels dos joves, va ser Jordi Ferré, 
president de l’Associació de Ve-
ïns la Catedral. Ferré va assegu-
rar que «ja coneixem a aquestes 
persones, que cada dia estan a 
les escales del carrer Mediona». 
El president de l’entitat veïnal va 
relatar que «m’he trobat les dues 
turistes desemparades i he trucat 
a la Guàrdia Urbana».

De fa temps, els botiguers de 
la Part Alta són testimonis dels 
robatoris a turistes en zones com 

el Carrer Major, el més transitat 
del barri. Aquesta redacció va 
recollir l’opinió d’alguns ahir a 
la tarda, que en tots els casos va 
optar per mantenir l’anonimat. 
«Encara no ha començat la tem-
porada alta, però quan arriben 
els turistes de manera massiva hi 
ha molts robatoris», va dir un bo-
tiguer, que va apuntar que «ad-
vertim a les turistes que entren a 
la botiga amb les borses obertes 
que els poden robar». En aquest 
context, va apuntar que «nosal-
tres ja sabem a qui hem de vigilar, 
tant per la pinta de determinades 
persones com pel fet que a molts 
lladres els tenim molt vistos per 
aquí».

En termes similars es va ex-
pressar una botiguera, que tam-
bé va dir que «en temporada alta 
veiem molts lladres, als quals 
detectem per l’aspecte o perquè 
els coneixem, i els diem que sur-
tin de la botiga». «Als turistes els 
advertim», va comentar, per afe-
gir que «les botigues ens avisem 
quan veiem a aquestes persones 

i també informem la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra, 
amb qui mantenim un contac-
te luid, als quals truquem per 
donar les característiques dels 
lladres».

Per contra, dos botiguers tam-
bé consultats per aquesta redac-
ció van assegurar que no han 
detectat la presència de lladres, 
almenys en els darrers dies. Un 
d’ells va assegurar que «jo mai 
m’he trobat amb cap sidral».

Amb la por al cos
Una de les turistes que van ser 
objecte de l’assalt va manifes-
tar a aquesta redacció que «mai 
havíem pensat que ens podria 
passar això». Després de dir que 
«Tarragona és una ciutat precio-
sa», van comentar que «veníem 
de visitar la Catedral, que ens ha 
impressionat, quan passàvem 
per uns carrers tranquils i dos jo-
ves, vestits de negre i amb gorres 
amb visera, ens han atacat». «Un 
d’ells –va continuar el relat– ha 
arrancat la cadena que una de 

nosaltres portava al coll i cridat 
i demanar socors, quan gent del 
barri han sortit en la seva perse-
cució». La turista, encara nervio-
sa i impactada psicològicament, 
va afegir que «Tarragona és una 
ciutat turística i pensem que 
hauria d’haver-hi més policia en 
aquests carrers: l’hem vist en al-
tres zones, però no aquí». A més, 
va recalcar que «no portàvem res 
d’ostentació i la cadena que han 
robat i recuperat gràcies als veïns 
només té un valor afectiu».

Jordi Ferré va comentar que 
«les persones que vivim a la Part 
Alta no tenim por a sortir al car-

rer, però volem que es posi i a 
aquesta situació d’inseguretat 
que hi ha, entre altres coses per-
què sabem quins són aquests 
individus que es dediquen a ro-
bar». «L’Ajuntament hauria de 
fer alguna cosa, com incremen-
tar la vigilància», perquè estem 
farts de la quantitat de robatoris 
a turistes i a gent d’aquí que hi ha 
amb massa freqüència», va dir.

SUCCESOS

Persecució a la Part Alta de lladres 
que van robar a turistes d’Uruguai
Botiguers consultats per aquesta redacció diuen que «coneixem a aquesta gent i, quan els veiem, ens ho comuniquem» 

CEDIDA

El president de 
l’Associació de Veïns 
la Catedral diu «que 
coneixem els lladres»

«Veníem de visitar 
la Catedral, que és 
preciosa, quan hem estat 
assaltades al carrer»

Les dues turistes relaten els fets a la Guàrdia Urbana.

MODERNISME

La seu de la demarcació 
del Col·legi d’Arquitectes 
va acollir, ahir a la tarda, la 
presentació del llibre Jvjol 
& Gaudí. L’acte va anar a 
càrrec del ill de l’arquitecte 
modernista tarragoní, Josep 
Maria Jujol Júnior, qui va 
plasmar la vinculació que 
el seu pare va tenir amb An-
toni Gaudí i va ressenyar les 
intervencions en l’obra de 
l’arquitecte català universal. 
Jujol i Gaudí van col·laborar 
al llarg de vint anys. Redacció

Un nou llibre sobre 
Jujol i Gaudí

GERARD MARTÍ


