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Posar el client al centre i oferir llibertat perquè esculli en cada 
moment quin canal vol utilitzar en la seva relació amb la seva 
entitat bancària. Aquesta és la ilosoia que està regint el BBVA 
i la seva transformació. Primer va ser la creació de la igura del 
gestor remot, després l’aplicació de banca mòbil i ara és el torn 
de les oicines. L’espai de la Rambla Nova ha tornat a obrir les 
seves portes, després d’una àmplia reforma que l’ha convertit 
en  el segon Centre de Banca de Clients que BBVA té a la demar-
cació. La transparència i l’eiciència són les característiques que 
deineixen aquest espai, de més de 1.300 m2, on hi treballen una 
trentena de persones. A. Ferran. 

BBVA obre el seu nou model d’oficina 
«centrada en el client» a la Rambla Nova
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L’exposició Jvujol i el dibuix es 
va inaugurar ahir a la tarda al 
Col·legi Oicial d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) a Tarragona, 
i es podrà visitar ins al pròxim 
17 d’abril de 2020. L’obra ofereix 
un seguit de dibuixos de l’arqui-
tecte tarragoní i per primer cop 
s’organitza una mostra àmplia 
d’aquests dibuixos de Josep Ma-
ria Jujol conjuntament amb fons 
de l’Arxiu Jujol dels Pallaresos 
i dels fons dipositats a la seu de 
l’Arxiu Històric del COAC. 

L’exposició està formada, en 

primer lloc, per un seguit d’obres 
que mostren l’evolució de dos 
projectes de l’arquitecte, el de 
Casa Planells, un ediici d’ha-
bitatges que Jujol va construir a 
l’avinguda Diagonal de Barcelo-
na l’any 1924, i el procés de cons-
trucció del Cambril de l’Església 
del Carme de Tarragona, fet que 
permet veure com era al com-
plet, ja que actualment només es 
conserva la part exterior. A més, 
també s’ha exposat una mostra 
de tres dibuixos de vidrieres a 
mida natural i una sèrie de 12 il-
lustracions de paisatges, sobre el 

terreny. 
Un dels encarregats de pre-

sentar l’exposició va ser el ill de 
l’arquitecte, Josep Maria Jujol, 
que va defensar que la mostra 
«és una manera de donar a co-
nèixer i de que es valori que a 
més d’arquitecte era un artista 
extraordinari, i amb l’exposició 
es posa de manifest», i va afe-
gir que «s’hauria d’aconseguir 
que Tarragona tingués quelcom 
permanent de la seva obra». Per 
la seva banda, el president del 
Col·legi a la demarcació de Tar-
ragona, Joan Tous, va defensar 

que «per nosaltres Jujol és un 
arquitecte molt important» i va 
explicar que «estem col·laborant 
en l’impuls del Centre Jujol, on 
hi hauria d’haver l’arxiu i a la ve-
gada ser un centre de referència 
i promoció del modernisme». 
Durant la presentació, l’alcalde 
de Tarragona, Pau Ricomà, va 
expressar la seva admiració per 
l’arquitecte modernista i va cele-
brar «que puguem gaudir d’obres 
seves al territori», i va manifes-
tar la voluntat de l’Ajuntament 
«perquè es treballi per fer realitat 
l’Arxiu Jujol a la ciutat».
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S’inaugura l’exposició ‘Jvjol i el 
dibuix’ al Col·legi d’Arquitectes
Es podrà visitar fins el 17 d’abril i compta amb la novetat d’obres de l’Arxiu Jujol dels Pallaresos
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L’alcalde Pau Ricomà parlant amb Josep Maria Jujol fill a la presentació de l’exposició dels dibuixos de l’arquitecte tarragoní. 

Redacció

L’aparcament de la plaça Cor-
sini, de titularitat de l’Empresa 
de Serveis i Promocions d’Ini-
ciatives Municipals (ESPIMSA), 
aplicarà un tarifatge reduït de 
cap de setmana a partir d’avui. 
El Consell d’Administració de 
l’empresa, reunit el passat di-
lluns, va acordar aplicar una 
tarifa de 0,50 euros l’hora du-
rant una franja que anirà dels 
divendres, a les 20 h., ins a les 
8h dels dilluns.  

L’aparcament de la plaça 
Corsini té capacitat per a 324 
vehicles i està obert les 24 
hores del dia, tots els dies de 
l’any. «Aquesta mesura pretén 

aportar una solució al proble-
ma d’aparcament que pateix 
la ciutat, especialment la zona 
del centre i, d’aquesta manera, 
contribuir a la dinamització co-
mercial de l’entorn del Mercat 
Central», va assegurar el presi-
dent d’Espimsa, Dídac Nadal, 
justiicant la necessitat d’apli-
car el nou tarifatge. 

Aquesta reducció s’afegeix 
a la boniicació que ofereix ac-
tualment l’aparcament situat 
a sota del Mercat Central de 
Tarragona, on es poden obtenir 
ins a un màxim de dues hores 
d’aparcament gratuïtes realit-
zant compres a les diverses pa-
rades del mercat.

Baixa el preu de 
l’aparcament de Corsini 
els caps de setmana

MOBILITAT

ESPIMSA pren aquesta mesura des d’avui

El PSC proposa la Zona de 
Baixes Emissions al centre

SOSTENIBILITAT

El Grup Municipal Socialista va 
presentar ahir una moció per 
la creació de Zones de Baixes 
Emissions (ZBE) a la ciutat, per 
complir amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030. El PSC ex-
plica que vol «una Tarragona 
líder en mobilitat urbana sos-
tenible», segons l’avantprojecte 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica, Tarragona haurà de 
reduir les emissions de la ciutat 
abans de 2023. Per això, propo-

sa que la velocitat dels vehicles 
pels carrers de Tarragona sigui 
de 30 quilòmetres per hora i 
de 20km/h als punts negres 
ambientals. Aquestes Zones de 
Baixes Emissions es designaran 
a través de la realització d’un 
mapa de la contaminació am-
biental dels espais públics de 
la ciutat. Segons la portaveu del 
PSC, Sandra Ramos, «hem de 
descongestionar el nucli de la 
ciutat dels automòbils de com-
bustió interna». Redacció


