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Redacció
Cinc baristes professionals, for-
mats a l’Escola d’Hoteleria de
Cambrils, amb la col·laboració 
de Cafès Brasilia competiran 
entre ells per assolir el títol de 
campió Barista de Tarragona 
2016. La competició es desen-
volupa en l’àmbit provincial, 
tant a Catalunya com a resta 
d’Espanya. El guanyador de Tar-
ragona participarà a la final de 
Catalunya, i posteriorment, el 
guanyador de la final de Cata-
lunya participa a la final estatal. 

Aquest campionat forma 
part dels campionats que orga-
nitza l’entitat Fòrum Cultural 
Cafè, amb la col·laboració, per 
a aquesta edició de la marca 

prèmium Medalla de Oro de 
Cafès Brasilia. El 5è Campi-
onat Barista de Tarragona se 
celebrarà el dimarts vinent, 26 
d’abril, a les instal·lacions de 
INS Escola d’Hoteleria i Turis-
me de Cambrils. Cadascun dels 
participants, tots ells formats i 
especialitzats en el servei i pre-
paració de begudes amb cafè, 
hauran de preparar en 16 mi-
nuts quatre especialitats: un es-
presso, un cappuccino latte art, 
un combinat de creació pròpia 
prenent com a base l’espresso, 
utilitzant alcohol, i un combinat 
de creació pròpia amb cafè però 
sense alcohol. Aquest és un 
exercici ple d’espectacularitat i 
imaginació, on es poden veure 

laborioses tècniques de prepa-
ració i on es proposen originals 
combinacions amb el cafè com a 
protagonista. Un equip de jutges 
homologats pel Fòrum Cultural 
del Cafè, entitat organitzadora 
del Campionat Nacional Baris-
ta, avaluarà la tècnica, la qua-
litat i l’originalitat de les seves 
propostes i determinarà quin 
són els millors professionals en 
matèria de preparació i servei 
de cafè. Els dos primer classifi-

cats competiran al Campionat 
Barista de Catalunya, i d’aques-
ta competició en sortirà el re-
presentant català a la final del 
Campionat d’Espanya. El Cam-

pionat Barista de Tarragona està 
organitzat per Fòrum Cultural 
del Cafè i Medalla de Oro de 
Cafès Brasilia, amb el patroci-
ni de Procafé, i la col·laboració 

de l’Associació d’Empresaris 
d’Hostaleria de la província de 
Tarragona, l’Escola d’Hoteleria 
i Turisme de Cambrils; i les em-
preses BRITA i AZACONSA. 

GASTRONOMIA

Cambrils acull el Campionat Barista 
amb cinc finalistes professionals
La cinquena edició d’aquest certamen tindrà lloc el 26 d’abril a l’Escola d’Hoteleria i Turisme 

Es triarà el millor 
professional de 
la província de 
Tarragona preparant 
café

El cafè serà el protagonista d’aquest esdeveniment que comptarà amb jutges homologats.
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Redacció
L’alcalde de Vila-seca, Josep Po-
blet, es va reunir, ahir al migdia, 
amb representants del Comitè 
d’Empresa de Bic Graphic Euro-
pe, per tal de compartir amb ells 
la preocupació per les notícies 
aparegudes el passat mes de fe-
brer on s’anunciava el possible 
tancament de l’empresa a Tarra-
gona. Davant aquesta situació, el 
Comitè d’Empresa ha iniciat una 
ronda de contactes amb les auto-
ritats locals dels municipis on hi 
viuen treballadors de la plantilla, 
per tal d’obtenir el suport dels 
Ajuntaments de cara a la seva 
legítima reclamació de diàleg i 
respostes pel futur.

Dos mesos després, no hi ha 

comunicació oficial sobre les 
intencions reals de l’empresa al 
territori, una situació que afec-
ta un total de 407 treballadors 
d’una mitjana d’edat d’entre 40 
i 45 anys, i que davant l’absència 
de novetats està generant molta 
preocupació i malestar entre els 
treballadors.

L’alcalde de Vila-seca, Josep 
Poblet, que va donar suport a la 
seva reivindicació, farà arribar a 
les institucions europees la pre-
ocupació de les autoritats locals 
de la zona per tal que ho traslla-
din a la fàbrica, central de l’em-
presa Bic a Paris, que és el lloc on 
eventualment s’hauran d’adop-
tar les decisions futures.

Poblet, que es va comprome-

tre a mantenir obert el diàleg 
amb el comitè d’empresa, tam-
bé s’adreçarà al president del 
Consell d’Administració de Bic 

Graphic, per fer-li arribar la seva 
preocupació com alcalde de Vila-
seca, un municipi on resideixen 
25 de les famílies afectades per 
aquest situació.

L’alcalde de la Canonja, Roc 
Muñoz, i el regidor de Governa-
ció, Antonio Reyes, ja es van reu-
nir amb els membres del Comité 

d’Empresa de Bic Graphic, el pas-
sat dia 5 d’aquest mes, davant les 
incerteses que planegen sobre 
el futur d’aquesta companyia. El 
comité d’empresa va manifestar 
la difícil situació en la que es tro-
ben els treballadors de la planta, 
amb manca d’informació i una 
total inseguretat sobre el seu fu-
tur més immediat.

Les sospites sobre un possible 
tancament es van iniciar fa prop 
de dos mesos, quan el director 
general de l’empresa va reunir-se 
amb els treballadors per infor-
mar d’uns canvis estratègics en 
el negoci. El sindicat creu que 
«tot aquest rebombori que s’està 
portant a terme forma part del 
procés per tancar l’empresa».

EMPRESA

El Comitè d’Empresa de Bic Graphic 
inicia una ronda de contactes
La primera autoritat local amb qui es van reunir va ser l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet

El tancament de 
l’empresa afectaria més 
de 400 famílies de tot el 
Camp de Tarragona

Redacció
La Junta de General Ordinària 
va reelegir Ana Maria Asama 
com a presidenta del Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona. 
La candidatura d’Asama va ser 
l’única que s’havia presentat, 
un fet que, en paraules de la 
presidenta, «és una mostra del 
suport i confiança dels mem-
bres de la Junta i del conjunt de 
col·legiats, els quals han valorat 
el treball fet fins ara i no han 
sentit necessitat de buscar un 

canvi».
Pel que fa als reptes d’Asama, 

destaca la seva voluntat de con-
tinuar apostant per la formació 
com a pilar clau. «És important 
que els Graduats Socials realit-
zin una labor constant de reci-
clatge professional. L’activitat 
dels nostres despatxos està 
marcada per l’actualitat i per 
tant, cal que estiguem atents als 
canvis normatius i a les modi-
ficacions que puguin afectar la 
nostra activitat». Ana Maria Asama va renovar el càrrec de presidenta
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Ana Maria Asama és reescollida 
presidenta del CGST

COL·LEGIS

CULTURA

Els nens i nenes de P4 i P5 de l’escola Sant Pau de Tarragona 
van fer ahir una cantada a l’Ajuntament. Els infants van can-
tar cançons relacionades amb Tarragona i la festivitat de Sant 
Jordi. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte La nos-
tra Ciutat: Tarragona. Els  escolars van estar acompanyats pel 
director del centre, Pablo Muñoz, dos mestres de música i els 
seus familiars. L’acte també va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros. Hi van participar un total de 
20 nens i nenes.

Alumnes de Sant Pau canten a l’Ajuntament

CrIstInA AguIlAr

El govern d’Andorra atura la 
producció d’aigua d’Arinsal 

SALUT

El govern d’Andorra va decidir 
aturar tota la producció d’aigua 
de la font d’Arinsal, que explo-
ta l’empresa Aigua del Pirineu 
i que és proveïdora d’Eden. En 
col·laboració amb el departa-
ment de Salut de la Generalitat, 
el govern andorrà va obrir una 
investigació per esbrinar l’ori-
gen de la intoxicació. Segons va 
informar el govern d’Andorra, 
les mostres extretes de la planta 
d’Arinsal es van enviar a un la-
boratori de Girona, el mateix on 

s’estan analitzant les mostres 
recollides pel Govern català i 
esperen que els resultats es tin-
guin dilluns vinent. Les auto-
ritats andorranes van prendre 
aquesta mesura després d’atu-
rar en un primer moment no-
més la producció de garrafes de 
20 litres. Així es va aturar l’en-
vasament i la distribució de tota 
l’aigua produïda posteriorment 
a la intoxicació. L’empresa  no 
podrà embotellar ni distribuir 
fins que no es trobi el focus.


