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FELICITACIONS Envia el text i la foto de qui vulguis felicitar a publicitat@mestarragona.com

Moltes felicitats Lola!
T’estimem fins a la lluna, anar 
i tornar!

Aquest nen tant guapu és el 
Nil i demà fa 12 anys!!!
Moltíssimes felicitats de part 
de la teva mare, els teus avis, 
dels tiets i dels teus cosins!!!
T’estimem moltíssim!!!
Un petó molt gran!!!

¡Muchas Felicidades! ¡¡Te de-
seamos que cumplas muchos 
más de parte de toda tu fami-
lia!! Muchos besos y abrazos 
que lo pases genial.

Roger Freixa
Un clima més càlid, menys pre-
cipitacions i més irregulars i 
episodis extrems més freqüents. 
«El Camp de Tarragona no tindrà 
cap aspecte diferencial respecte 
a altres regions mediterrànies, la 
qüestió és com fem front a la si-
tuació. Tenim un territori inten-
sament ocupat i urbanitzat, però, 
alhora, tenim capacitat d’adapta-
ció», comenta Enric Aguilar, in-
vestigador del grup C3 de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, el Centre 
en Canvi Climàtic, el principal 
aspecte que s’està tractant a la 
COP27, la cimera del clima cele-
brada aquests dies a Egipte.

Aguilar considera que la 
transició energètica s’haurà 
d’acabar fent per raons econò-
miques: «Acabarà sent més barat 
que altres fonts d’energia». Fins 
ara, cataloga d’insuficients les 
actuacions realitzades per l’ad-
ministració pública per mitigar 
els efectes del canvi climàtic. «És 
evident que no anem prou de 
pressa», expressa. «La costa està 
totalment desnaturalitzada per 
les construccions i aquest estiu 
hem vist inundacions preocu-
pants, però l’evolució del clima 
a Tarragona és l’esperada per a 
tota la franja mediterrània», afe-
geix Aguilar en referència a epi-
sodis com els de Santa Tecla. 

L’investigador demana a les 
entitats públiques «desenvolu-
par plans reals de transició ener-
gètica i posar-li fàcil al ciutadà». 
Considera essencial que les pro-
postes no generin «animadver-
sió» entre la població per tal de 
poder assolir els objectius. Com 
a aspecte positiu, destaca que, en 
els darrers anys, la ciutadania ha 
pres força consciència del pro-
blema climàtic. «Després del Cli-
mategate de 2009 hem aconse-
guit demostrar amb evidències 
que el tema va de debò», indica.

Alhora, assegura que «no som 

a temps de complir els acords 
de París». Pel que fa a la COP27, 
explica la rellevància dels petits 
estats. «M’agrada escoltar els 
representants d’aquests països, 
com Tuvalu i la resta de la Polinè-
sia, que són els més perjudicats 
pel canvi climàtic, però tenen 
poc impacte en el medi ambient 
i pocs recursos per adaptar-s’hi. 
Tenen veu pròpia, però després 
es prenen les decisions que es 
prenen», lamenta Aguilar.

Investigació climàtica
Des de la URV, diferents grups de 
recerca estudien el canvi climà-
tic i els seus efectes, els quals es 
coordinen a través de l’Institut 
Universitari de Recerca en Soste-
nibilitat, Canvi Climàtic i Trans-
ició Energètica (IU-RESCAT), 
organisme que la Generalitat va 
reconèixer el passat estiu. L’IU-
RESCAT, format per 17 grups de 

recerca i 90 investigadors, és un 
organisme transversal i multidis-
ciplinari que comparteix dades 
relacionades amb el clima per 
poder aplicar-les a diferents es-
pecialitats, com l’economia sos-
tenible, les ciències de la salut, el 
dret ambiental o les aplicacions 
tecnològiques, entre altres. «Ens 
apropem també a institucions 
públiques per afavorir la transfe-
rència de coneixement, posar-lo 
al servei de la ciutadania i desen-
volupar projectes nacionals i eu-

ropeus», comenta Aguilar. 
Un dels grups de recerca que 

forma part de l’IU-RESCAT és, 
precisament, el Centre en Canvi 
Climàtic C3, dirigit per Mano-
la Brunet. «Som un grup petit, 
però molt actiu», exposa Aguilar. 
L’equip de nou persones del C3 
s’encarrega de generar bases de 
dades de qualitat i dur a terme 
anàlisis sobre el canvi climàtic. 
«També hem anat evolucionant 
en els darrers anys cap a l’oferta 
de serveis», relata Aguilar sobre 
el fet de compartir el coneixe-
ment i les dades per tal d’ajudar 
a desenvolupar projectes. La ges-
tió de les estructures ferroviàries 
italianes, la detecció d’informa-
ció periodística falsa o l’elabora-
ció de tesis doctorals són algunes 
de les aplicacions de les dades 
del C3, a banda de la divulgació i 
conscienciació sobre l’emergèn-
cia climàtica.

«S’ha d’intentar que 
el canvi de model no 
generi animadversió al 
ciutadà»

MEDI AMBIENT

«Per a fer front al canvi climàtic és 
cabdal com construïm el territori»
Enric Aguilar, investigador del grup de recerca C3 de la URV, apunta que cal actuar més de pressa

GERARD MARTÍ

Imatge de l’equip d’investigadors del Centre en Canvi Climàtic C3 de la URV.

L’IU-RESCAT de la URV 
permet l’aplicació del 
coneixement al dret 
ambiental i la tecnologia
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Les àmfores van ser submergides el 21 de novembre de 2021.

Redacció
Un total de 200 àmfores de vi es 
van retirar ahir a les aigües del 
Port de Tarragona, concreta-
ment davant del parc subaquà-
tic de la Societat d’Exploracions 
Submarines (SES). Alhora, es 
van submergir unes altres 100. 
Aquesta tercera immersió és 
part d’una iniciativa vitiviníco-
la que duu a terme l’empresa 
S’Àmfora, que determina que 
l’evolució dels vins sota l’ai-
gua en moviment i amb seus 
responsables determinen que 
l’evolució dels vins sota l’aigua 
en moviment i amb la pressió 
de la profunditat és molt més 
ràpida que al celler. Dos mesos 
en àmfora sota el mar equival-
dria a quatre mesos en ampolla 
a terra, segons l’empresa. Els 
vins submergits a l’Escullera del 
Port es troben a una profundi-
tat d’entre 18 i 23 metres i cada 
àmfora conté 0,75 litres de vi in-
fluïts per l’energia biodinàmica, 
energia de la lluna, les marees, 
les onades i els corrents que fan 
que el vi evolucioni de manera 

positiva afectant el seu aroma i 
sabor. 

Xavier Belda, mariner mer-
cant i un dels impulsors del 
projecte de S’Àmfora, va deta-
llar quines són les conclusions a 
què arriben després de tenir les 
àmfores submergides durant 
un any: «Els vins evolucionen 
i es refinen abans en àmfores 
sota el mar que en les convenci-
onals ampolles». D’altra banda, 
va afirmar que en degustacions 
informals com a prova per obte-
nir noves impressions i conclu-
sions de reconegudes persones 
en el món del vi, assenyalen que 
submergir el vi no només és un 
aspecte comercial, sinó un mè-
tode de guarda que canvia favo-
rablement les característiques i 
propietats dels mateixos vins. 
Aquest mateix projecte tam-
bé submergeixi olis i vermuts 
elaborats al territori. Belda va 
explicar que el projecte té tam-
bé un vincle amb el passat, un 
viatge a l’època on el vi era com 
un dret fonamental que ni tan 
sols es prohibia als esclaus.

Treuen 200 àmfores de 
vins submergides fa un 
any en aigües del Port
La immersió es deu a una iniciativa vitivinícola

HABITATGE

L’Ajuntament es va reunir 
ahir amb les associacions 
veïnals dels barris al Pa-
lau d’Esports per informar 
sobre els pròxims ajuts de 
rehabilitació d’edificis, pels 
quals el consistori ha acon-
seguit 8 milions d’euros 
dels fons Next Generation. 
Les subvencions s’adrecen 
a les comunitats de propi-
etats d’edificis d’entorns 
residencials de rehabilitació 
programada, zones consi-
derades com a prioritàries.

Reunió sobre ajuts 
als habitatges
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