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L'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors organitza un curs de formació per a cuiners
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L'Associació de Restauració i Hoteleria
de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de
Llors organitza un curs de formació per
a cuiners
Redacció
L'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors ha organitzat un curs
de formació per a cuiners professionals per avui dimarts, 16 de maig, a la Sala Bonet Castellana del
Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant (carrer Ramon Berenguer IV, núm. 2). Es tracta
d'una demostració gratuïta de com fer diferents textures, prevista de les 16 a les 19.30h, que anirà a
càrrec de l'empresa Sosa Ingredients SI. "És una empresa pionera en tècniques modernes d'elaboració
de textures en la cuina (aires, espumes, esferificacions, etc.), que fa demostracions a nivell nacional i
europeu", ha explicat la presidenta de l'ARH, Mónica Alves. A la demostració de l'Hospitalet de l'Infant,
està prevista l'assistència de més d'una setantena de cuiners de tota la demarcació, entre els quals hi
haurà alguns del millors restauradors de la província.
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NUCLEAR
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LA UNITAT S’HA DESCONNECTAT DE LA XARXA ELÈCTRICA PER FER AQUESTA 25A RECÀRREG A

Ascó I suma un miler de treballadors
per a la recàrrega de combustible
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Les instal·lacions de la central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre. FOTO: JOAN REVILLAS
en diversos equips de seguretat,
la modernització del sistema de
control electrohidràulic de la
turbina principal, l’extracció de
l’intern inferior del vas del reactor i les inspeccions completes
de l’alternador principal, dels
tubs dels tres generadors de vapor i del recobriment metàl·lic
de la contenció.
El personal de les empreses
de serveis que se suma als treballadors de la instal·lació rep una
formació ajustada a les activitats

que després desenvoluparà a la
planta. En el cas de central nuclear d’Ascó, aquesta s’imparteix a l’Oficina de Recàrrega que
la central, en virtut d’un acord
amb el Consistori Municipal, obre
al Centre de Formació Josep Mur,
situat al polígon industrial del
municipi.

Reforç de la seguretat
En aquesta recàrrega es procedirà també a finalitzar la implantació de l’última modificació de

disseny relacionada amb el projecte Reforç de la Seguretat (pla
Fukushima): la substitució dels
segells de les bombes de refrigerant del reactor.
Amb aquesta intervenció, conclourà un projecte de cinc anys i
100 milions d’euros d’inversió
en les tres centrals d’ANAV, l’objectiu del qual ha estat augmentar la robustesa de les plantes per
a fer front a eventualitats extremes, que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.

ES PRESENTEN UN CENTENAR D’OBRES

Joan Rebagliato guanya el
Premi Literari Vila d’Ascó
■ Joan Rebagliato Nadal ha estat

el guanyador del XXIX Premi Literari Vila d’Ascó 2017 amb l’obra
Un port per quedar-me: Diari d’Alexandros. El XII Premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó 2017 enguany ha recaigut en Enric Abad
Lluch, en aquest cas amb l’obra Gojos del cor i la carn.
Rebagliato ha guanyat molts
premis literaris, i és lingüista de
formació i de professió. Treballa des de fa anys en terminologia Termcat, després d’haver-ho
fet a Catalunya Ràdio i a l’Institut d’Estudis Catalans. Abad treballa, per la seua banda, al departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Ontinyent i també ha
sigut molt reconegut amb diversos guardons literaris.
El premi de narrativa està dotat en 3.600 euros i el de poesia té

POLÍTICA

Bel titlla de
‘decebedors’ el
pressupostos
de l’Estat
■ El diputat del Partit Demò-

Es faran treballs per
reforçar la seguretat
i millorar les
operacions, a més
de substituir part del
combustible nuclear
La unitat I de la central nuclear
Ascó s’ha desconnectat de la xarxa elèctrica per iniciar els treballs corresponents a la 25a recàrrega de combustible de la central. Per dur a terme aquestes
activitats, les 50 empreses de serveis que treballen a la parada aporten un miler de professionals de
diferents perfils i especialitats, gran
part d’ells procedents de la mateixa demarcació de Tarragona.
Un cop finalitzats els treballs
previstos, la planta iniciarà un
nou cicle d’operació de 18 mesos.
Segons detalla la gestora de la
central, l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), en aquesta parada s’han programat prop
d’11.800 ordres de treball, «gran
part d’elles orientades a garantir l’operació segura i a llarg termini de la central».
Entre els treballs més significatius de la recàrrega destaquen, a més de la substitució de
64 dels 157 elements de combustible que conformen el nucli del
reactor, la substitució de motors
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una dotació econòmica de 2.400
euros. En ambdós casos es publica l’obra en un llibre.
L’entrega d’aquests guardons
va celebrar-se dissabte passat en
el marc d’un sopar literari portat a terme al Casal Municipal.
D’altra banda, els premiats del
XXVII certamen de Narrativa
Breu per a Joves Sant Jordi Vila
d’Ascó 2017 han estat, pel que fa
al premi general, Etna Miró Escobar, amb l’obra On portem les flors?,
i pel que fa al premi local, Aina
Ribes Montaña, amb l’obra Un
abans i un ara. El premi general
d’aquesta categoria està dotat en
600 euros i el local en 400 euros
i, en ambdós casos, també la seua publicació.
També durant el transcurs de
la cerimònia van donar-se a conèixer els guanyadors del XXIX

crata Europeu Català (PDeCAT) al Congrés, Ferran Bel,
ha lamentat que els «pèssims»
pressupostos generals de l’Estat espanyol per a aquest 2017
«menystenen la demarcació
de Tarragona i Terres de l’Ebre,
més encara que l’any passat».
«Resulten decebedors i insuficients donat que no inclouen tampoc ni el dèficit no
executat l’any 2016», ha apuntat Bel. El diputat del PDeCAT ha fet una crida al PP i
Ciutadans perquè revisin les
esmenes presentades per la
seva formació i poder implementar el pressupost, previst
en «només» 198 milions d’euros. L’any anterior va ser de
334 milions d’euros però només se n’havien executat un
29% del total, a final de 2016,
segons BEl.
El PDeCAT ha presentat
114 esmenes que, de ser aprovades, suposarien 400 milions d’euros més per a la demarcació i permetrien desencallar determinats projectes
«de vital importància per al
desenvolupament territorial». Es tracta de propostes de
l’àmbit ferroviari, com el desenvolupament del Corredor
del Mediterrani, Rodalies o
estacions. El Partit Demòcrata també reclamen les inversions pendents a l’autovia A7 i A-27 i les limitacions d’accés als vehicles pesants amb
les corresponents bonificacions a l’N-340.
En l’àmbit mediambiental,
el PDeCAT ha presentat esmenes per fer actuacions a la
zona del delta de l’Ebre, al passeig de Mont-roig o el Camí
de Ronda de Salou, entre altres. Per als Jocs del Mediterrani, s’ha inclòs una esmena
que, de ser aprovada, aportaria 4 milions d’euros addicionals. –ACN
RIBERA D’EBRE

Desembassament
controlat des del
pantà de Flix
L’Alcalde d’Ascó, Josep Maria Buixeda lliurant el guardó al guanyador
Joan Rebagliato. FOTO: JOAN REVILLAS
Concurs de Fotografia Vila d’Ascó 2017: el Premi general en blanc
i negre va ser per a David Blanco
Coll, mentre que l’obra amb color guanyadora va ser per a Francisco Javier Bausili Afonso. Els
premis accèssit en blanc i negre
i en color foren per a Àurea Navarro Sabaté i Mireia Navarro
Munté.
Finalment, els guanyadors del
premi autor local en blanc i ne-

gre i en color van ser Enric Mariano Sabé i Maria Dolors Jornet
Batiste.
Els Premis Vila d’Ascó tenen
un reconegut prestigi dins del
sector literari i gaudeixen de molt
bona salut any rere any. Enguany
s’han rebut un centenar d’obres
de totes les diferents categories
dels premis literaris i una cinquantena per als premis de fotografia. –M. P.

Endesa efectuarà avui un
desembassament autoritzat del
riu Ebre al seu pas per Flix
amb finalitats ambientals.
Servirà per arrencar plantes
aquàtiques que s’acumulen al
final del riu a través de la força de l’aigua, que arribarà a
puntes de fins als 1.200 metres
cúbics per segon en tres ocasions. La sortida de l’aigua està acordada amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i
es realitzarà des de les centrals
de Mequinensa i Riba-roja.
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Comença la 25a recàrrega de combustible a la planta nuclear Ascó I | NacióTarragona

Comença la 25a recàrrega de combustible a la planta nuclear Ascó I
 La parada programa gairebé 12.000 ordres de treball i clourà un projecte de cinc anys de millora de la robustesa de les plantes nuclears
Redacció | 15/05/2017 a les 23:21h

Imatge d'arxiu de la central nuclear d'Ascó. | Josep M. Montaner

La unitat I de la central nuclear d'Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica la matinada del passat dissabte per iniciar els treballs de la
25a Recàrrega de Combustible de la planta. Un miler de professionals de diferents perﬁls i especialitats se sumen a la plantilla habitual per
reforçar les empreses de servei que treballen en la parada.
En concret, s'hi ha programat 11.800 ordres de treball, la majoria per garantir l'operació de substitució de 64 dels 157 elements
combustibles que conformen el nucli del reactor. També s'acabarà la implantació de l'última modiﬁcació de disseny relacionada amb el
projecte Reforç de la Seguretat, cloent un projecte de cinc anys i 100 milions d'euros d'inversió que s'ha fet a les tres centrals de l'Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs per augmentar la robustesa de les plantes per fer front a eventualitats extremes.
Entre els treballs més signiﬁcatius de la nova recàrrega hi destaca la substitució de motors en diversos equips de seguretat, la
modernització del sistema de control electrohidràulic de la turbina principal, l'extracció de l'intern inferior del vas del reactor i les
inspeccions completes de l'alternador principal, dels tubs dels tres generadors de vapor i del recobriment metàl·lic de la contenció. També
destaquen els treballs orientats a reforçar la seguretat i l'operació a llarg termini de la central.
Un miler de professionals, d'unes 50 empreses de serveis, treballaran a la parada. El personal de les empreses de serveis que se suma als
treballadors de la instal·lació rep una formació ajustada a les activitats que després desenvoluparà a la planta.

http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/21888/comenca/25a/recarrega/combustible/planta/nuclear/asco
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