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Tarragonés a l día
Consell Comarcal del Tarragonés

Nous servei d’atenció socioeducativa

El servei está enfocat a fer créixer la proteccló i 1’atenció a les famílies amb infants en risc d’exclusló social.

Es realitzaran tallers de parentalitat a les famílies, per complementar l’atenció dlracta. fo to : c ed id a

REDACCIÓ
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÉS

El Consell Comarcal del Tarrago
nés segueix avangant en els Ser- 
veis d’Intervenció Socioeducativa 
itinerant del Tarragonés per a les 
famílies amb infants i adolescents 
en situacions de risc.

Els servéis g rupals del SIS 
d’Atenció Diüma (Xarxa de Cen
tres Oberts i Tallers d’Acció socio- 
educativa -  TASTA) han atés en 
aquest període un total de 856 
infants, realitzant durant l’any 
2018 un total de 4.571 sessions 
d’activitat grupal.

Actualment es compta amb ser
vei a 13 municipis de l’Area Bási
ca: La Pobla de Mafumet, Vila- 
llonga del Camp, El Morell, La 
Canonja, Constantí, Roda de Be- 
rá, Torredembarra, La Pobla de 
Montomés, Creixell, Altafulla, La 
Riera de Gaiá, El Catllar i Els Pa- 
llaresos.

Els objectius
El seu objectiu és prevenir, evitar 
i reduir les situacions de risc deis 
infants i adolescents i de les seves 
famílies donant suport ais servéis 
socials d’atenció primaria amb un 
treball socioeducatiu de proximi- 
tat i intensitat amb les famílies.

Amb la incorporado d’atenció di- 
ürna grupal a Roda de Berá, el 
Morell i La Secuita, ja  són 16 els 
municipis que tenen servei in situ 
per atendré les necessitats de les 
famílies amb infants en situado 
de risc donat que, a mes, es comp
ta amb el SIS Vila-seca que dona

servei a la seva població. Totes les 
famílies amb expedient de risc a 
servéis socials básics deis nostres 
municipis compten ja amb el ser
vei d’intervenció socioeducativa 
d’acompanyament ais d’adoles- 
cents, el qual ha estat realitzant 
un acompanyament socioeducatiu

de 23 nois/es de 15 a 18 anys, 
desplagant-se al seu municipi de 
residéncia i articulant un projecte 
educatiu per a cadascun d’ells.

El servei d’intervenció amb les 
famílies ha portat a terme sessi
ons terapéutiques atenent a 30 
famílies, i l’atenció prioritaria

amb les famílies amb infants de 0 
a 3 anys a Constantí i Torredem
barra, i aviat a La Canonja i Alta- 
fulla. A més del treball familiar 
específic del servei, es duran a 
terme nous tallers de parentalitat 
per a les famílies en el Servei d’In- 
tervenció Socioeducativa itinerant 
del Tarragonés durant els mesos 
d’abril i maig, oferint d’im primer 
paquet de 10 tallers de parentali
tat positiva per treballar compe- 
téncies comunicatives i relacio
náis, adregat a les mares i pares 
que tenen fills/es en seguiment 
ais TASTA I CENTRES OBERTS.

El treball de les situacions de 
risc amb els infants i adolescents 
requereix del treball amb les se
ves famílies.

Els in icis
El SIS Itinerant del Tarragonés va 
iniciar el seu desplegament a la 
comarca del Tarragonés el 2017. 
Des d’aleshores s’ha conformat 
una xarxa amb 16 professionals 
que des del treball socioeducatiu 
i terapéutic deis servéis socials 
básics están intervenint a nivell 
individual, grupal i comunitari ais 
diferents municipis per derivació 
deis equips básics amb famílies 
amb infants des deis 0 ais 18 
anys.

El Morell

E l teatre-auditori tanca tem porada 
amb m és d e1.800espectadors

REDACCIÓ
EL MORELL

Vuit muntatges de teatre, 
música i circ han passat peí 
municipi de gener a abril 
omplint la sala de butaques

Han estat 1.850 persones les que 
han participat de la tem porada 
teatral morellenca, des del mes 
de gener i fins aquest mes d’abril, 
gaudint d’alguna de les vuit pro
postes que s’hi ha pogut veure.

David Ayza, técnic de Cultura 
del consistori morellenc, exposa 
que «situar la temporada durant 
els mesos més freds de l’any fun
ciona molt bé», i es mostra més 
que satisfet amb les xifres d’assis- 
téncia. «Si fem la mitjana, ens

surt que cada espectacle l’han 
vist al voltant de 250 persones, la 
qual cosa suposa que hem om- 
plert la platea en totes les ocasi- 
ons», detalla.

Per la seva banda, la regidora 
de Cultura, Judit Fernández, des
taca «l’aposta del Morell per ofe- 
rir cultura a preus ajustats, per 
mirar d’arribar al máxim de pú- 
blic possible», i celebra tancar la 
temporada amb tan bones pers- 
pectives. Aquesta ha estat la no
vena tem porada teatral hivern- 
primavera al municipi i de cara a 
l’any que ve, en la que será la de
sena edició, ja s’está pensant en 
una celebració d’alt nivell.

Lestrena va ser el 12 de gener, 
amb The Gramophone Allstars 
Big Band, curiosament l’especta-

cle que va registrar més públic, 
amb 320 persones.

Al concert el van seguir propos
tes de teatre musical, circ, comé- 
dies, i obres que han convidat a 
la reflexió, sobre temes com la 
violéncia de génere, la veritat i la 
mentida, les tradicions i els va- 
lors familiars... El punt final el va 
posar una de les grans apostes 
del programa d’aquesta tempora
da: «Solitudes», de la companyia 
basca Kulunka Teatro, el passat 
divendres.

Aquest m untatge va ser gua- 
nyador el Premi Max 2018 a la 
millor obra de teatre i a la millor 
com posició m usical, i que va 
apropar ais morellencs a la histo
ria familiar d’un home gran que 
no va deixar a ningú indiferent.

ENBREU
Constantí. Ja han 
comen^at les obres 
de la Pla^a 
Federico García 
Lorca
Dintre del pía de renovado de 
places I carrers del municipi, 
l'Ajuntament de Constantí ha 
¡nlclat aquesta setmana les 
obres de renovado I mlllora de 
la Plaga Federico García Lorca. 
Els treballs se centraran en la 
renovado de la pavimentado, 
l’enllumenat públic, el mobllla- 
rl urbá I la jardinería.
El projecte preveu la demoli
do  del pavlment actual I la 
seva substltucló per nou 
pavlment de formlgó estampat 
de 14 cm. de grulx; també se 
substituirán les Iluminarles 
exlstents, I es procedlrá a la 
demolido de la font cantonera 
que es troba tora de servei. En 
aquest espal, s ’iristal-lará una 
barana dldéntlques caracte-

rístlques a les ja exlstents en 
aquesta plaga.
A més, es retirará la palmera 
exlstent I es plantará una 
olivera. Flnalment, també 
s’instal-laran nous bañe I 
papereres. Les obres tlndran 
un cost de 45.812,66 €uros 
(IVA Indos) I un termlnl 
d’execucló de 2 mesos.

Roda de Berá. 
L’ajuntament 
adquireix vehicles 
eléctrics
LAjuntament de Roda de Berá 
ja dlsposa, entre la seva flota 
de vehicles, de quatre 
furgonetes eléctrlques 100%. 
Es tracta de 4 furgonetes de la 
marca Nissan, que es destina
ran ais diferents servéis de la 
Brigada Municipal. Els 
vehicles, es carregaran a la 
xarxa eléctrica convencional al 
párqulng de lAjuntament.
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