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Agenda Cultural

Meteorologia
De l’1 al 31 de dese0bre (Estació de Vila-seca T0017)

per Carles Jansà

Salou
Diumenge 11 de gener: “Quack!!!. A la recerca de l’oca
perduda”. Comèdia dirigida per Carles Bigorra.Al TAS, a  les
19 h.  Espectacle gratuït.

Dimecres 14 de gener: Cicle de Joves Intèrprets, a la
sala Xavier Turull de l’Escola Municipal de Música de Salou.
Concert a càrrec de Sigurjon Freyrsson (violí) i Margarita
Lorenzo (piano). A les 20h 30

Dissabte 17 de gener: Concert “Latino”, recital de cant
i piano, a càrrec de Carlos Cogul (baríton) i de Marc García
(piano). Al TAS, a les 22 h. Preu de l’entrada: 5 euros

Dimecres 28 de gener: Cicle de Joves Intèrprets, a la
sala Xavier Turull de l’EMMS. Concert a càrrec de Patricia
Rojas (soprano), Marc Sala (tenor) i Anna Crexells (piano). A
les 20h 30

Dilluns 2 de febrer Cicle de Teatre al TAS: “Enfermo
imaginario”, de Pau Miró i Marc Rosich, a càrrec de Paco Morán
i la seva companyia. A les 22 h. Preu de l’entrada: 20 euros.
Joves i 3a edat, 18 euros.

BONES PLUGES I TEMPERATURES SUAUS
Hem deixat la tardor i ha comensat l’hivern amb unes
generoses precipitacions que han superat els 50 litres; unes
bones pluges d’hivern.
Les temperatures han estat suaus, no baixant dels 3 graus la
mínima del mes.

DADES DEL PERÍODE 1/12 AL 31/12
Temperatura màxima: 17,1 ºC, el dia 5.
Temperatura mínima: 3 ºC, el dia 25.
Mitjana de màximes: 13,1 ºC
Mitjana de mínimes: 6,7 ºC
Temperatura mitjana: 9,7 ºC
Pluja: 66,6 litres/metre2.
Blancalls: 3
Vents dominants: Llevant (Est) i Mestral (NW)

Divendres 23 de gener: Presentació de llibre. Amanida
musical d’Ezequiel Molina. La presentació anirà a càrrec de
Joaquim Garrigosa i de Xavier Urriols. Auditori Josep Carreras.
A les 20.30 hores.

Dissabte 24 de gener: Teatre. Adulteris, de Woody Allen.
Grup de teatre La Tramoia. Teatre El Centre. A les 22 hores.

Dissabte 14 de febrer: Teatre. Sobre els danys del tabac,
d’Anton Txèkhov. Monòleg interpretat per Xavier Graset
Forasté. Textos de Karl Valentin interpretats per Cristina
Masdeu, Raquel Masdeu i Pau Feliu. Direcció: Francesc Ferro.
Organitza: Amics del Teatre de Vila-seca. Auditori Josep
Carreras. A les 22 hores.

FESTA MAJOR DE SANT ANTONI DE VILA-SECA
Pàg. 15
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Editorial

Portada: Una de les figures que integraven el Pessebre
de Sorra de la Pineda. Hem escollit l’àngel doncs pels qui
creguin pugui ser senyal d’un any millor, tot i que, tal i
com ens demostren els israelians, no hem començat
gaire bé. (TB)

El passat mes de desembre va transcendir la notícia del
desistiment per part de la promotora Riofisa, del grup de la
immobiliària Colonial, de dur a terme el seu projecte de
centre comercial i d’oci en terrenys del CRT. La crisi
econòmica és el motiu d’aquesta dràstica decisió, que amb
els mateixos o altres promotors de ben segur que es
reconsiderarà quan els vents de l’economia bufin més
favorables.
Si bé és cert que totes les iniciatives empresarials del CRT
xoquen amb altres interessos de l’àrea que l’envolta, la de
tirar endavant un centre comercial d’aquesta entitat pot ser
la que aixequi més descontentament entre els afectats per
una competència d’aquest nivell. Com diu una coneguda dita
popular, “cada matí el sol surt per a tothom”, i tothom pot
intentar posar en pràctica els seus projectes, econòmics o
d’un altre caire qualsevol. Però en aquest cas el projecte del
centre comercial podria tenir repercussions en l’àmbit del
comerç local, molt més ampli que en altres casos d’afectats
per la competència d’altres iniciatives sorgides al voltant del
CRT (hotels, camps de golf, centres de convencions, etc,.).
És clar que, com en el seu  moment va passar en el cas dels
hotels, el sector del comerç es veurà obligat a millorar la
seva oferta i presentació al públic per poder competir amb
un centre comercial com el projectat. En un clar exemple de
darwinisme econòmic, només els més forts podran sobreviure
en la lluita per captar una demanda que és la que és, i de la
que no es poden esperar increments espectaculars, encara
que el nou eix comercial sigui un focus d’atracció important.
En el fons, hi ha la percepció de que les relacions entre el
complex que envolta PortAventura i el món exterior (i , en la
seva major part, preexistent)  no són sempre beneficioses
en igual mesura en ambdues direccions, i que en el cas del
centre comercial, amb totes les benediccions legals, hi
impera la lògica, pura i dura, del capitalisme.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

MOR UN CIUTADÀ EQUATORIÀ EN
PAS A NIVELL DE SALOU
ACN / Salou.- Un ciutadà equatorià va
mort la matinada de diumenge 21 de
desembre al pas a nivell situat al carrer
Gandesa de Salou. Segons va informar
l’Ajuntament de Salou, l’accident mortal
es va produïr prop de dos quarts de sis de
la matinada quan un tren de mercaderies
va envestir la víctima. El jove equatorià,
que responia a les inicials de D.A.C., de
30 anys, va morir al moment. Se suposa
que va travessar la via fèrria sense adonar-
se’n de la presència del tren o bé, que va
calcular malament la distància del comboi.
Els Mossos i la Policia Local van dur les
diligències d’aquest accident.

DETENEN UN VEÍ DE VILA-SECA PER
ATRACAR LA MATEIXA BENZINERA
DE REUS DUES VEGADES EN CINC
DIES
ACN / Vila-seca.- Els Mossos d’Esquadra
de la Unitat d’Investigació de l’ABP del
Baix Camp van detenir Francisco L. T., de
41 anys i veí de Vila-seca, per haver
atracat dues vegades en només cinc dies
la mateixa benzinera de Reus. L’home va
ser detingut el dia 1 de desembre quan
agents de la Policia Local de Vila-seca van
localitzar-lo al municipi poc després que
hagués comès un dels atracaments. La
descripció facilitada per la Unitat
d’Investigació dels Mossos va permetre
identificar l’individu, que també estaria
darrera d’un altre atracament a la mateixa
benzinera, el passat dia 26 de novembre.
En aquella ocasió l’home, que va entrar a
cara descoberta, va amenaçar el
responsable de l’establiment amb una
pistola, aconseguint un botí de 225 euros.
En el segon atracament, l’home s’hauria
pogut endur 130 euros, després
d’apuntar el dependent amb un objecte
amagat sota la roba. La ràpida intervenció
de la Unitat d’Investigació va permetre
identificar l’individu i alertar totes les
patrulles, incloses les de les diferents
policies locals. El detingut va passar a
disposició del Jutjat d’Instrucció en
funcions de guàrdia de Reus.

URBANISME
EL PORT DE TARRAGONA PERÒ
ANUNCIA NOVES INSTAL.LACIONS
ACN / Tarragona.- El Port de Tarragona
tancarà l’any amb números negatius,

bàsicament per la davallada en el tràfic de
material de la construcció i de l’automoció,
arran la crisi econòmica. Els bons resultats
del 2007, però, permeten a l’Autoritat
Portuària disposar d’un marge suficient
per garantir futures inversions, i si fa falta
endeutar-se, segons va declarar el
president del Port, Josep Anton Burgasé
el passat 16 de desembre als mitjans
informatius. De fet, caldrà un crèdit
d’entre 20 i 30 milions per enllestir la
terminal de contenidors, que començarà
a funcionar el febrer o març vinent, i
s’espera que sigui un revulsiu a la
congelació de determinats tràfics. Segons
Burgasé, un estudi demostra la viabilitat
de fer una dàrsena on hi podrien atracar
dos grans creuers de 300 metres d’eslora,
simultàniament. Per tal d’agilitzar
l’execució, el projecte es vol tramitar a
banda del Pla Director 2010-2050, en el
qual s’hi està treballant, i on es constata
que el Port no pot créixer per altra banda
que no sigui cap a dins el mar.
D’altra banda, l’Autoritat Portuària es
traslladarà d’aquí a sis mesos a un edifici
molt pròxim, de la seva propietat, on
abans hi havia el Centre de Negocis.
L’edifici està en desús i té una superfície
d’uns 5.000 metres quadrats. Rescatar-
ne la concessió ha tingut un cost d’uns
5 milions d’euros. Respecte les actuals
instal·lacions, una de les opcions és que
acabin sent enderrocandes.
La crisi ha passat factura al Port: a l’octubre
el descens s’ha situat en el 6% quan les
previsions apuntaven un 3%. Si la
construcció i l’automoció han estat els

tràfics que més han caigut, l’altra cara de
la moneda han estat l’agroalimentària -ha
crescut un 9%- i els granels sòlids,
principalment el carbó -amb una pujada
del 4%. De fet, el Port aspira a ser un
‘hub’ de productes agroalimentaris. La
construcció de molls interiors i la millora
de la xarxa ferroviària són altres objectius
del Port de cara al 2009.

L’AJUNTAMENT DE SALOU
ENCARREGA DIVERSES OBRES PER
EVITAR INUNDACIONS
Salou durà a terme diverses obres amb la
finalitat d’evitar inundacions. Segons va
informar el regidor de Planificació
Territorial, Pablo Otal, ‘de forma immediata
es milloraran i ampliaran els pluvials dels
carrers Argelagar i Corral d’en Sauner,
amb un cost total de 19.492 i 63.577
euros, respectivament’. Otal va explicar
que l’actual equip de govern està ‘molt
sensibilitzat per les inundacions que amb
assiduïtat es produeixen en aquesta zona,
a causa de l’orografia del terreny i de la
falta de planificació dels anys precedents’
i que, per aquest motiu també, s’ha
executat una cuneta al llarg de més de
60 metres al carrer La Farola, per un
import de 47.872 euros; i s’ha perllongat
31 metres el col·lector i embornals (forats
de desguàs) del mateix carrer en la seva
part més baixa , amb un cost de 57.413
euros, amb la qual cosa l’import total de
les actuacions dutes a terme ascendeix a
188.355 euros.
Per altra banda, i per donar resposta al
problema d’inundacions de la urbanització

El pas a nivell del carrer Gandesa ha tornat a ser escenari d’una mort per
atropellament
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de Covamar, l’Ajuntament de Salou ha
aprovat recentment un projecte
d’ampliació dels pluvials perimetrals, que
complementarà els que es contempla fer
dins el projecte inicial de la remodelació
d’aquesta zona del municipi, per un import
de 118.864 euros. El regidor de Planificació
Territorial, Pablo Otal, va destacar ‘com
un fet molt positiu per als veïns de
Covamar’, l’aprovació d’aquest projecte
complementari, que a l’igual que passa
amb els pluvials perimetrals de la zona
(que tindran un cost de 300.000 euros),
pagarà l’Ajuntament de Salou en la seva
totalitat.

EL TSJC OBLIGA A TORNAR “CASAS
BLANCAS” AL PLANEJAMENT
URBANÍSTIC ANTERIOR AL 2003
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) considera que l’anterior
equip de govern municipal de Salou va
incórrer en un acte de “desviació de
poder” modificant el Pla General
d’Ordenació Urbana per tal d’eludir el
compliment d’un pronunciament judicial.
Segons el TSJC, al fer-ho, va ultrapassar
les seves competències.
Així s’indica en una sentència del TSJC en
la qual s’insta l’Ajuntament de Salou a
retornar la zona coneguda com Casas
Blancas a l’ús del Pla General d’Ordenació
Urbana vigent abans del 2003, any en
què es va modificar per evitar d’aquesta
forma enderrocar els edificis, tal i com
indicava un pronunciament judicial anterior.
La sentència del TSJC emesa recentment
destaca textualment “…la vel·leitat en
que incorre el planificador, (l’Ajuntament),
que va passar per alt i va mirar a un altre
lloc, com si res existís a la via jurisdiccional”.
Per tant, destaca que l’anterior equip de
govern, amb aquesta actuació, va ignorar
en aquell moment els pronunciaments
judicials, i va acabar adaptant el Pla General
del 2003 a la realitat de la zona, desobeint
i fent cas omís a totes les sentències
judicials emeses anteriorment.
Cal recordar que l’any 1984, el llavors
Ajuntament de Vila-seca i Salou va concedir
una llicència d’obres per construir uns
edificis coneguts com a “Casas Blancas”, a
Cap Salou. La llicència va caducar l’any
1986 pel que fa a dos blocs -7 i 8 - i malgrat
això, van continuar les obres. El 1992 va
entrar en vigència la revisió i adaptació del
Pla General d’Ordenació Urbana que
qualificava aquests terrenys com zona
verda privada.
A partir d’aquí es van iniciar un seguit
d’actuacions per infraccions urbanístiques
amb l’objectiu de restaurar la legalitat

urbanística, que van finalitzar el 2004
amb una sentència d’enderroc. En
aquest període de temps però, l’anterior
govern municipal va modificar el Pla
General per tal d’evitar l’enderrroc dels
edificis 7 i 8 de “Casas Blancas”.
Cal destacar que el nou equip de govern
ha iniciat a les darreres setmanes la
contractació subsidiària de l’enderroc
dels edificis, després que l’ordre judicial
del 2007 s’hagi vist reforçada per una
nova sentència.
Tanmateix cal destacar que l’Ajuntament
ja va ordenar l’enderroc fa tot just un
any emparant-se en la sentència del
1999 que es va veure reforçada per una
resolució del TSJC del 2007. El procés
però va quedar aturat després que
l’empresa propietària demanés la
suspensió de l’execució.

REHABILITAR EL XALET TORREMAR
PODRIA COSTA 675.000 EUROS
Com ja és sabut, a conseqüència de les
obres de reforma dutes a terme al xalet
Villa Enriquet adjacent a la seu del
Patronat de Turisme de Salou, la seva
seu, el xalet Torremar va patir greus
desperfectes que van obligar al seu
desallotjament. Per tal de posar fi a la
situació de provisionalitat en què està
instal.lat el Patronat, l’Ajuntament de
Salou podria emprendre les obres de
rehabilitació necessàries per a la
recuperació del xalet Torremar com a
seu del Patronat de Turisme. Entre el
projecte i el cost estimat de les obres, la

rehabilitació pujaria uns 675.000 euros.
A banda del calendari de les obres, una
altra qüestió pendent, però no de menor
importància, és la del rescabalament per
part del Consistori pels danys ocasionats
per les obres del xalet veí.

SOCIETAT
MOSSOS I POLICIES LOCALS DEL
CAMP DE TARRAGONA TREBALLEN
JUNTS PER PRIMER COP EN
L’OPERATIU DE NADAL
ACN /  Salou.- Els Mossos d’Esquadra i les
18 policies locals del Camp de Tarragona
han treballat per primer cop de forma
conjunta en l’operació ‘Grèvol’, el
dispositiu que organitzen els Mossos en
èpoques nadalenques. Els 1.200 mossos
desplegats recentment al Camp de
Tarragona i 800 policies només havien
dut a terme algunes actuacions
conjuntes, i aquest va ser el seu primer
operatiu a nivell de tot Catalunya. Per
aquest motiu, dimarts dia 9 de desembre
es va celebrar una reunió a la comissaria
de Salou-Vila-seca per tal d’informar les
policies locals de les línies estratègiques
del pla, que al Camp de Tarragona es va
iniciar amb visites i contactes per part
dels Mossos amb comerços, empresaris,
associacions de veïns, entre d’altres. La
difusió de díptics informatius i les patrulles
mixtes a peu són altres accions de
l’operatiu.
L’augment de presència policial respon a
hores extres dels efectius. A la reunió es

L’arribada dels Mossos s’ha traduït amb una major presència policial al carrer,
en aquest cas, de manera conjunta amb les Policies Locals de la demarcació
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va destacar que els efectius es
concentrarien sobretot en polígons, zones
comercials, mercats, i també a la xarxa
viària, on es  van incrementar els radars i
les proves d’alcoholèmia. L’operatiu va
arrencar oficialment divendres el 5 de
desembre i acabava l’11 de gener.
L’operatiu tenia en compte l’activitat
comercial que genera, siguin compres
abans del Nadal o rebaixes; i per les
celebracions festives, de Nadal a Reis,
passant per Cap d’Any. En paral·lel, els
Mossos han anat fent un seguiment
d’aquest pla. Malgrat ser un operatiu a
nivell de Catalunya, cada àrea bàsica l’ha
adaptat a la seva ‘realitat’. Així ho afirmava
la sotscap de la Regió, la intendenta
Teresa Laplana, la qual destacava que
l’objectiu del pla és reduir els fets delictius,
i incrementar la percepció de seguretat.
Segons Laplana, des del desplegament
dels Mossos, hi ha molt bona entesa i
coordinació amb les policies locals del
Camp.
Teresa Laplana afirmava que la bona entesa
es podria percebre en aquest primer pla
d’acció de forma conjunta, que es porta
a terme des de fa anys a altres punts de
Catalunya on els Mossos ja estan
desplegats. Era l’estrena per als cossos de
seguretat del Camp de Tarragona, i a
partir d’ara, sumaran esforços en els pròxims
plans que els Mossos d’Esquadra aniran
posant en marxa.

PRIMERA JUNTA LOCAL DE
SEGURETAT DE SALOU DESPRÉS DE
L’ARRIBADA DELS MOSSOS
ACN / Salou.- El delegat del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté, va destacar el
passat 11 de desembre el ‘bon servei de
seguretat’ que hi ha a Salou durant la
celebració de la primera Junta Local de
Seguretat del municipi d’ençà que es va
fer efectiu el desplegament dels Mossos al
Camp de Tarragona. Sabaté es va referit
a la ‘importància’ de la coordinació entre
Mossos, Policia Local i Guàrdia Civil, i a les
tasques de prevenció que es porten a
terme. L’alcalde, Antonio Banyeres, també
va fer un balanç ‘positiu’ de la situació
actual de seguretat al municipi i va explicar
que a Salou hi ha una ‘major’ visualització
de la seguretat als carrers i que ‘tant els
veïns com les entitats han manifestat la
seva satisfacció’.
La reunió també va servir per constituir
formalment la nova junta, que a partir
d’ara estarà presidida per l’alcalde de
Salou, Antonio Banyeres; i que tindrà com
a vocals al regidor de Coordinació

Institucional, Salvador Pell icé; a
l’inspector cap de la Policia Local de
Salou, José Luis Gargallo; i com a
representants dels Mossos d’Esquadra,
Jaume Giné, intendent en cap de la
regió del Camp de Tarragona; Jordi
Goméz, inspector cap del districte Salou-
Vila-seca; i també a Bernardo Malle,
capità cap de companyia de la Guàrdia
Civil de Salou; Antonio Campos, tinent
coronel cap de la Comandància de la
Guàrdia Civil; i José Manuel Díaz Vázquez,
sergent de la Guàrdia Civil de Salou.
Per la seva banda, Jaume Giné, intendent
en cap de la regió del Camp de Tarragona
dels Mossos d’Esquadra, va remarcar la
‘bona rebuda’ que ha tingut aquest cos
policial per part de la ciutadania i de la
Policia Local, ‘que els ha facilitat la feina’.

ERCROS MODERNITZARÀ LA SEVA
PLANTA DE PVC DE VILA-SECA
La planta de producció de PVC d’Ercros
a Vila-seca serà modernitzada
properament i augmentarà la seva
producción en un 50%. L’empresa,
després de llargues negociacions amb
els treballadors de la planta de Montsó,
que tancarà, farà una important inversió
a la planta química vila-secana amb la
finalitat de millorar la productivitat, la
qualitat i les prestacions mediambientals.
Ercros, que és la segona empresa
productora de PVC a nivell estatal preveu
assolir unes dimensions competitives a
nivell europeu.

MÉS DE 1.400 PARELLES D’ARREU
DEL MÓN VAN PARTICIPAR EN EL “X
SPANISH OPEN” DE BALLS
ESPORTIUS
Com ja és tradició, durant el pont de la
Constitució Salou va ser la seu del “Spanish
Open” de balls esportius. Entre els dies 5
i 8 de desembre, es varen celebrar al
Pavelló Municipal d’Esports el Campionat
Mundial IDSF Youth Standard, diverses
competiticions de la International Dance
Sport Federation (IDSF) i el X Open
Nacional AEBDC (Asociación Española de
Baile Deportivo y de Competición), una
competició d’Standard i Latino puntuable
per al rànquing nacional.
En aquesta edició, hi haguè més de
1.400 parelles participants, amb la qual
cosa l ’Spanish Open es convertia
novament en ‘la competició de referència
nacional i internacional que s’organitza al
nostre país’, segons va dir el director
general del comitè organitzador de
l’esdeveniment, Antoni Mas.
La procedència dels participants era molt
variada: n’hi havia de fins a 37 països
diferents (Austràlia, Àustria, Azerbaijan,
Bèlgica, Canadà, Bulgària, Croàcia,
Anglaterra, Rússia, Portugal, Itàlia,
Alemanya, Noruega, etc.) i d’una desena
de comunitats autònomes (Catalunya,
València, Balears, Galícia, Madrid, Castella
La Manxa, Euskadi, Andalusia, Aragó i
Canàries). Els jutges, encarregats de les
puntuacions, també provenien de països
tan diversos com ara Lituània, Estats
Units, República Txeca, Croàcia,
Macedònia, etc.

La Marató de TV3 ve acompanyada cada any de nombroses activitats de
suport arreu de Catalunya
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Pel que fa als premis, oscil·laven entre els
400 i els 100 euros, en el cas de l’ISDF
Open Internacional Standard i Latino i
l’Open Professional; i entre els 250 i els
50 euros, en el cas de l’IDSF Open Senior
I Standard i Latino.
Diferents canals de televisió van donar
cobertura a les competicions (Canal 33,
les televisions locals, Canal 9, Euskal
Televista, etc).
El president de la Internacional Dance
Sport Federation (IDSF), Carlos Freitag,
va qualificar l’Spanish Open com una de
les 4 competicions de ball més important
del món, després de la de Rússia,
Alemanya i Anglaterra.

CAMINADA A SALOU EN SUPORT DE
LA MARATÓ DE TV3
La Regidoria de Benestar Social i Salut i
l’Àrea Bàsica de Salut de Salou van
organitzar el passat dijous dia 11 de
desembre al matí un acte simbòlic de
suport a la Marató de TV3, que enguany
estava dedicada a les malalties mentals.
En l’acte hi va participar un grup de
persones que segueixen el programa
comunitari d’exercici físic ‘Anem a
caminar’. Sota el lema ‘Caminem junts
per la Marató’, el grup va sortir a passejar
acompanyat, com és habitual, de la
infermera del CAP Salou Enriqueta
Lorente.
Tant l’alcalde del municipi, Antonio
Banyeres, com el regidor de Coordinació
Institucional, Salvador Pellicé; la regidora
de Benestar Social i Salut, Martina Fourrier;
i el regidor de Cultura i Ensenyament,
Paco Gaya, van estar presents en la
sortida de la caminada.

EL NOU CALENDARI “SALOU VILA
COMERCIAL, 365 DIES” CONTÉ 48
DIBUIXOS INFANTILS
La quarta edició del calendari ‘Salou Vila
Comercial, 365 dies’ inclou les 48 obres
guanyadores del IV Concurs de Dibuix
per a nens de P5 i Primer (5 i 6 anys),
convocat per l’àrea de Comerç de
l’Ajuntament del municipi. A aquest
certamen on la temàtica era ‘La teva
botiga preferida’, s’hi van presentar tots
els alumnes de P5 i Primer de la localitat,
uns 400 infants de 5 i 6 anys.
El calendari resultant del concurs es
distribuirà entre els 150 establiments
adherits a les associacions de comerciants
integrants del pla de dinamització i també
l’Ajuntament. En total, s’han imprès 3.000
exemplars.
La presentació d’aquest almanac tinguè
lloc el passat 15 de desembre, en el marc

de l’acte de lliurament de premis, a
l’Escola Municipal de Música.

LA CAMPANAY ‘SOM SALOU’
CONTINUA GUANYANT ADHERITS
El Club Bàsquet Salou, el Club Salou
Futbol Sala, l’Associació de Veïns Cap
Salou i l’Associació Intercomarcal de
Consumidors i Usuaris de Catalunya
(AICUC)  s’han afegit a la campanya
‘Som Salou’, una iniciativa del
Departament de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Salou que pretén
englobar accions dirigides a generar
sentiment de comunitat, cohesió,
participació, il·lusió i identitat entre la
població de la Costa Daurada, treballant
tant a nivell individual com d’associacions
i empreses.
Ho van fer a través de la signatura dels
seus corresponents convenis d’adhesió
al projecte, obert a la societat civil, el
teixit empresarial i a tots els salouencs en
general, que van formalitzar Germán Gil
Gonel, en representació de Club Bàsquet
Salou-;  Antonio Mendoza Manzaneda -
en representació del Club Salou Futbol
Sala-; el president de l’Associació de
Veïns Cap Salou, Tomás Francín Piqué, i
la presidenta de l’Associació Intercomarcal
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(AICUC), Ángeles García Maldonado, amb
el regidor de Coordinació Institucional,
Salvador Pellicé, en representació de
l’Ajuntament.
Mitjançant aquests acords, el consistori
s’ha compromès a autoritzar les entitats
signants l’ús de l’anagrama ‘Som Salou’ i

a facilitar les normes d’estil i els mitjans
necessaris per a la seva correcta utilització.
Per la seva banda, les entitats han acceptat
informar al Departament de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament de Salou dels
llocs i les formes en què farà servir
l’anagrama, abans d’utilitzar-lo, per tal de
garantir l’adequada aplicació.

ENSENYAMENT

L’ALCALDE DE SALOU I EL REGIDOR
D’ENSENYAMENT INICIEN UNA RONDA
DE VISITES ALS CENTRES EDUCATIUS
DEL MUNICIPI
Amb la voluntat d’apropar l’Ajuntament
de Salou a les escoles del municipi, l’alcalde,
Antonio Banyeres; i el regidor
d’Ensenyament, Paco Gaya, han
programat per aquest curs diverses visites
a cada centre educatiu de la localitat
(col·legis, instituts i llars d’infants).
La primera d’aquestes visites,
encapçalades pel mateix regidor i el batlle,
va tenir lloc a finals de novembre al CEIP
Santa Maria del Mar. Banyeres i Gaya van
recórrer les instal·lacions d’aquesta escola
acompanyats del seu director, Josep Martí,
qui els va posar al corrent de les necessitats
materials del centre. Recordem que el
consistori salouenc té previst cobrir la
pista esportiva i esta fent gestions, que
van pel bon camí, perquè el departament
d’Ensenyament de la Generalitat es faci
càrrec de la reforma de la cuina-menjador
i de la renovació del cablejat informàtic,
així com de la segona fase de millora dels

El col.lectiu senegalès de Salou s’interessa força per la llengua i els costums del
pais
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lavabos (a l’estiu, es va executar la 1ª
fase).
Posteriorment, l’11 de novembre, van
visitar la llar d’infants municipal ‘La Balena
Blava’. Acompanyats per la directora
d’aquest centre, Sandra Plaza, el batlle i
l’edil van recòrrer les instal·lacions de la
llar i es van interessar per les activitats
que es duen a terme en aquest
equipament . En acabar la visita, van
rebre com a felicitació de Nadal dels nens
més grans un mural pintat amb les seves
pròpies mans.

 FESTA DE CLOENDA PER ALS
SENEGALESOS QUE HAN REBUT
CLASSES DE CATALÀ A SALOU
La cinquantena de senegalesos,
procedents de l’Asociación Colectivo
Senegalés de Tarragona, amb seu a Salou,
que van acabar uns cursets de català de
nivell inicial de 20 hores de durada, a
l’Oficina de Català del municipi, van celebrar
la festa de cloenda la segona setmana de
desembre. A la festa, que va tenir lloc a
la sala Costa Daurada del Centre Cívic, hi
van assistir també l’alcalde de la localitat,
Antonio Banyeres; el regidor de Cultura i
Ensenyament, Paco Gaya; i la responsable
de l’Oficina de Català de Salou, Marisol
Solano.
Tots tres van destacar l’interès que mostra
el col·lectiu senegalès que viu al municipi
per aquest tipus de cursos des de fa ja
tres anys i el seu grau de participació en
les classes. Els alumnes van rebre uns
diplomes de mans de Banyeres i Gaya i
van participar en una de les tradicions
nadalenques catalanes, fent cagar el tio.

 L’AJUNTAMENT DE SALOU ATORGA
BEQUES A 5 ALUMNES DE L’IES
JAUME I PER A ESTUDIS
UNIVERSITARIS
Un total de cinc alumnes de l’IES Jaume
I han rebut les beques per a estudis
universitaris atorgades per l’Ajuntament
de Salou. En concret han estat: Rebeca
Descarrega Canal, del Batxil lerat
Humanístic i de Ciències Socials; Laura
Muñoz Fernández, del Batxil lerat
Tecnològic; Ariadna Celiméndiz Cano, del
Batxillerat de Ciències de la Naturalesa i
de la Salut; Frederic Català Castro, del
Batxillerat Tecnològic (amb matrícula
d’honor) i Raúl Obis Naval, del Batxillerat
Tecnològic (amb matrícula d’honor).
A la convocatòria d’aquests premis, feta
per la Regidoria d’Ensenyament, s’hi van
presentar set sol·licituds: dues d’alumnes
amb matrícula d’honor, dues d’alumnes
del Batxillerat Humanístic i de Ciències
Socials; dues d’alumnes del Batxillerat de

Ciències de la Naturalesa i de la Salut; i
una d’un alumne del Batxillerat Tecnològic.
Dels cicles formatius de grau superior no
hi va haver cap sol·licitud, amb la qual
cosa, les dues beques previstes per
aquests cicles que s’havien creat enguany
han quedat desertes, tal com va lamentar
l’alcalde durant l’acte de lliurament dels
guardons, que es va celebrar divendres
12 de desembre a la sala Xavier Turull de
l’Escola Municipal de Música.
L’acte va comptar també amb la presència
del regidor d’Ensenyament, Paco Gaya;
de l’equip directiu i els alumnes de
Batxillerat de l’IES Jaume I; i de Bibiana
Ballvé, la presentadora del programa de
Canal 33 titulat ‘Silenci?’, un aparador
setmanal de les diferents tendències
artístiques del moment: música, cinema,
literatura, publicitat, viatges, moda i l’art
en general a Catalunya i arreu del món.
Ballvé va impartir una conferència titulada
‘Silenci?, un estil de fer televisió’, en què
va resumir la seva trajectòria personal i
professional i en què consisteix i com es
fa el programa que condueix actualment.
Les beques de les tres modalitats de
Batxillerat tenen un import de 1.284
euros i a l’hora de donar-les el jurat,
integrat pel regidor d’Ensenyament, Paco
Gaya; Joan Casals, Tècnic d’Educaciód de
l’Ajuntament; i diversos representants
de l’IES Jaume I (la directora del centre
Montserrat Vallès; el Cap d’Estudis, Joan
Pons; la Cap d’Estudis Adjunta, Montserrat
Pique´; la presidenta de l’AMPA, Inés
Sánzchez; i la secretària, M. Cruz Naval),
va tenir en compte el rendiment acadèmic
dels sol·licitants, la seva nota d’accés a la

universitat i la renda familiar i patrimonial
de cadascun dels membres computables
de la família.
Els dos alumnes qualificat amb Matrícula
d’Honor per les Juntes d’Avaluació de 2n
Batxillerat que han demanat aquests
premis han estat guardonats amb 565
euros cadascun.
D’altra banda, l’AMPA de l’IES Jaume I ha
atorgat una beca complementària de
600 euros per a estudis universitaris a
una altra alumna de l’IES Jaume I, per ser
sòcia d’aquesta associació i haver quedat
en segon lloc a l’escrutini de les beques
del consistori: Laura Domínguez Jordà.
L’objectiu principal de la convocatòria
d’aquestes beques és fomentar
l’aprofitament educatiu de les noves
tecnologies, promoure la mobilitat dels
estudiants per millorar el seu nivell
formatiu i promocionar la formació
continuada dels alumnes de Salou que
s’incorporen al món universitari.

EL PROGRAMAl ‘VOLUNTARIAT PER
LA LLENGUA’ HA FORMAT 6
PARELLES LIGÜÍSTIQUES A SALOU
En la sisena edició del programa
‘Voluntariat per la llengua’, s’han format
a Salou mitja dotzena de parelles.
‘Voluntariat per la llengua’ és un programa
que posa en contacte una persona que
està aprenent català amb una persona
que el parla habitualment per fer
pràctiques de conversa un cop a la
setmana durant un mínim recomanat de
10 setmanes.

Les parelles lingüístiques són una eina important per facilitar l’ús del català als
que s’inicien en el seu ús
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Hi ha molts alumnes que aprenen català
a les aules i que necessiten complementar
l’aprenentatge de la llengua oral.
Conversar amb un voluntari els ajuda a
superar la possible inseguretat que
provoca l’aprenentatge d’una nova
llengua i els permet practicar la llengua al
carrer, en un ambient desvinculat de
l’aula. Amb aquesta iniciativa, a més de
proporcionar als alumnes la possibilitat de
practicar la llengua, es vol consolidar la
idea que el català és llengua d’acollida i
facilitar el contacte entre persones
d’orígens diversos’, s’argumentava des
de l’Oficina de Català de Salou quan es va
convidar la ciutadania a participar-hi.

UN TOTAL DE 32 ATURATS S’HAN
BENEFICIAT ENGUANY DELS
PROJECTES D’OCUPACIÓ QUE S’HAN
DUT A TERME A SALOU
La setmana prèvia a les festes
nadalenques van finalitzaran els dos
projectes que va posar en marxa a finals
del desembre de 2007 la Regidoria
d’Ocupació i que han estat subvencionats
per la Generalitat: la Casa d’Oficis per a
joves d’edats compreses entre el 16 i els
25 anys, i un taller d’ocupació per a
majors de 25 anys d’auxiliar d’ajuda a
domicili. Divendres dia 18 es va celebrar
la festa de cloenda, amb el lliurament de
diplomes corresponent, a la sala Costa
Daurada del Centre Cívic. A aquesta festa
hi van assistir a més dels beneficiaris
d’aquests serveis l’alcalde del municipi,
Antonio Banyeres; la regidora d’Ocupació,
Sonia García; i el director del Servei
d’Ocupació de Catalunya a Tarragona,
Ramon Inglés.
La Casa d’Oficis, ubicada a la Masia Tous,
ha donat servei a un total de 24 alumnes,
repartits en tres grups de 8 persones
cadascun. Un dels grups ha rebut classes
d’informàtica, un altre d’educació
medioambiental, i el tercer, de pintura
industrial. En tots els casos, la formació
que han rebut fins a finals d’any ha estat
teòrica i pràctica. Així, en coordinació
amb els diferents departaments de
l’Ajuntament, els joves que han participat
en aquest projecte han dut a terme
tasques municipals i d’interès social. Per
exemple, els estudiants d’informàtica
s’han encarregat del manteniment i la
instal·lació d’ordinadors i sistemes
informàtics a l’Ajuntament i al Dofí Màgic;
així com de la posada en marxa del Portal
d’Entitats i la formació de les associacions
conseqüent; els d’educació
mediambiental s’han ocupat de la recollida
selectiva de residus i de conscienciar la
població sobre la importància que té el

reciclatge; i els de pintura, han fet
treballs a diferents instal·lacions
municipals, centres educatius i a diversos
punts de la via pública.
Durant els 6 primers mesos del 2008, els
alumnes de la Casa d’Oficis van cobrar
una beca del departament de Treball
de la Generalitat; i els sis darrers mesos
han estat contractats per l’Ajuntament.
Com a reconeixement van obtenir un
títol professional acreditat pel Fons Social
Europeu i per l’administració catalana.
L’objectiu d’aquest projecte, segons
va remarcar la regidora d’Ocupació
durant el seu parlament, Sonia García,
és que aquestes persones procedents
de la borsa de treball del municipi i de
l’Oficina de Treball de la Generalitat,
s’insereixin en el món laboral.
La mateixa finalitat ha tingut el taller
d’ocupació que s’ha ofert al Centre
Cívic. D’aquest taller teòric i pràctic
d’auxiliar d’ajuda domiciliària s’han
beneficiat un total de 8 persones.
Aquestes persones, contractades pel
consistori durant els 12 mesos
transcorreguts, han realitzat les
pràctiques a la residència STS i al centre
de rehabilitació de Salou.
‘Després d’això, des de l’Ajuntament
continuarem treballant per la inserció
dels alumnes dels dos projectes i,
d’aquesta manera, tancarem el cicle
que va començar amb l’atur, ha
continuat enguany amb la formació, i ha
d’acabar amb la inserció, indicador clar
de l’assoliment de l’objectiu que des de
l’àrea d’ocupació ens hem marcat:
l’autonomia personal i laboral de les

persones’, va concloure la regidora
d’Ocupació, Sonia García.

TURISME
DEU PERIODISTES ROMANESOS
VISITEN LA COSTA DAURADA
Un grup de deu periodistes romanesos ha
visitat la Costa Daurada central, amb motiu
de la promoció turística i de comercialització
de la nova línia de la companyia aèria Blue
Air. Blue Air va obrir una línia de vols entre
Bucarest i Reus el passat setembre, amb
una visita de touroperadors i agències de
viatges que va propiciar aquest viatge de
premsa.
Durant la primera setmana de desembre,
el grup va seguir un programa de visites
guiades elaborat pel Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, que va
comptar amb la col·laboració dels patronats
i oficines municipals de turisme de Salou,
Cambrils, Tarragona, Vila-seca-La Pineda,
Reus, Montblanc, l’oficina comarcal de
turisme del Priorat i PortAventura.

SALOU PROMOCIONA EL SEU PALAU
DE CONGRESSOS A LA FIRA EIBTM DE
BARCELONA
Des de l’any 2007, Salou està treballant
per posicionar la ciutat com una destinació
de referència dins del segment dels
congressos i les convencions. En aquesta
línia, s’emmarca la presència de l’equip del
Patronat de Turisme, dins del còrner de
Costa Daurada Convention Bureau, en la
Fira EIBTM, que  es va desenvolupar durant
la primera setmana de desembre a

Turísticament parlant, el mercat romanès és encara poc important, i
precismanet per això cal potenciar-lo
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Barcelona. El Patronat de Turisme es va
desplaçar a aquesta fira especilitzada en
congressos i convencions per a presentar
les instal·lacions de la ciutat, en general;
i del Palau de Congressos de Salou, en
particular, a diferents operadors. ‘Aquest
últim producte és un element interessant
per presentar Salou com una destinació
separada del sol i la platja, dins un segment
de mercat que ens pot ajudar a treballar
millor en mesos fora de la temporada
turística’, apuntava el regidor de Turisme,
Marc Montagut. La ciutat, les instal·lacions
i la ubicació de la localitat van tenir una
bona acollida per part dels diferents
operadors visitats a l’EIBTM, la principal
exposició dels sector de conferències,
incentius, actes, viatges de negocis i
congressos.
Els visitants de l’EIBTM són executius
responsables de l’organització de viatges
de negoci, congressos, conferències,
actes i viatges d’incentius. Entre aquests,
destaquen: agències, associacions, grans
empreses i organitzacions professionals
de conferències. Els professionals del
sector de congressos visiten la fira per
conèixer els productes, serveis,
destinacions i tendències més recents.
La fira va reunir més de 3.000 proveedors
internacionals de més d’un centenar de
països, dels quals un grup de 17 agents
de viatges majoristes d’arreu d’Europa va
visitar Salou en acabar la fira EIBTM. Es
tractava de professionals procedents de
Rússia, Suècia, Holanda, Bèlgica,
Alemanya, que van fer una visita guiada
pel municipi i en particular, pel Teatre
Auditori i pel Pavelló Municipal d’Esports,
on s’hi estava desenvolupant X Spanish
Open.

CULTURA
LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE
CATALUNYA FA LA  TRADICIONAL
ESTADA A SALOU
La JONC va celebrar el seu encontre de
Nadal per cinquè any consecutiu al
municipi. Uns 140 músics catalans, d’entre
12 i 24 anys, procedents de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)
i de la JONC Alevins (OEMUC) i
acompanyats d’un claustre de 17
professors i dels equips directiu i
administratiu, van celebrar entre Nadal i
Reis els seus respectius encontres de
Nadal a Salou. Durant aquesta estada
van tocar els seus instruments a les
dependències del Centre Cívic, de l’Escola

Municipal de Música, del Teatre Auditori i
del CEIP Europa i van mostrar el seu
treball en diferents concerts i en assajos
oberts al públic, en què van oferir obres
que van des de Haydn –encentant l’any
2009 dedicat als 200 anys de la seva
mort- fins a Mendelssohn, del qual es
compleixen 200 anys del seu naixement.
En aquesta ocasió cal destacar que la
JONC va comptar amb la col·laboració del
Departament de Música antiga de l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
També és remarcable la presència dels
dos directors musicals de reconegut
prestigi: Manel Valdivieso, director artístic
de la JONC que es va fer càrrec dels
alevins; i Guy van Waas, director convidat
que es va ocupar de la JONC.

TRANSPORTS
SALOU I CAMBRILS VOLEN
IMPULSAR UN SISTEMA DE LLOGUER
DE BICICLETES CONJUNT
Condicionat a una subvenció sol.licitada a
la Generalitat, Salou i Cambrils podrien
disposar properament d’un servei de
lloguer de bicicletes similar al “Bicing” de
Barcelona. Com a primera mesura,
l ’Ajuntament de Salou projecta
condicionar una part del Passeig Miramar
per a l’ús compartit per vianants i biciletes,
mitjançant un carril dit de “convivència”

entre la linia actual de palmeres i la
calçada, on ara hi ha parades d’autobús
i elements de mobiliari urbà que actuarien
com a obstacles pel pas de bicicletes.
La junta de govern local ja ha aprovat el
projecte, que no té encara calendari per
a la seva materialització, condicionada a
la subvenció de la qual el consistori
encara està pendent.
A llarg termini, i com ja passa amb altres
actitvitats que es duen a terme de
forma conjunta entre els municipis veïns,
Salou i Cambrils voldrien incorporar Vila-
seca al projecte,  mitjançant els carrils
bici ja exitents tant a l’Avinguda Pere
Molas, cap a Vila-seca, com al vial del Pla
de Maset, en direcció a La Pineda.

El TAS i altres locals annexos han tornat a acollir els intensos assajos que la
JONC du a terme en dates nadalenques (Foto Toni fotografia.com)
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ACN / Redacció PdF.- Segons es va saber
a mitjans del passat mes de desembre, la
promotora immobiliària Riofisa ha posat
punt i final al contracte que l’unia amb
Port Aventura per dissenyar el futur
centre comercial i d’oci ‘Port Aventura
Village’. La promotora argumentava que
Port Aventura no havia complert alguns
acords establerts en el contracte signat
ara fa un any i que suposaven la inversió
de 185 milions d’euros per crear un
centre a construir en uns terrenys de
prop de 95.000 metres quadrats propers
al parc temàtic. Des de Port Aventura es
desmentien que no s’hagi complert algun
punt del contracte i declinaven fer cap
més declaració fins resoldre l’assumpte.
La promotora Riofisa lamentava que Port
Aventura no hagués complert els terminis
especificats en el contracte per resoldre
algunes qüestions tècniques de caràcter
urbanístic que són necessàries per tirar
endavant el projecte. Atenent a aquests
retards, que es refereixen a tràmits com
parcel·lacions, llicències i projectes
d’urbanització, la promotora s’hauria acollit
a unes clàusules suspensives del contracte
per les quals aquest es podia rescindir.
Així ho va explicar a l’ACN el director de
comunicació de Riofisa, Miguel Saenz de
Tejada.
Segons Saenz, el projecte era una de les
prioritats de la promotora i negava que la
conjuntura econòmica hagués estat la

desencadenant de la rescissió del
contracte, ja que els feia ‘molta il·lusió’.
Cal tenir present, però, que Riofisa, que
pertany al grup immobiliari Colonial,
actualment es troba immers en una crisi
important. L’esmentada immobiliària va
ser venuda per “La Caixa” fa un parell
d’anys, però amb l’arribada de la crisa,
n’ha tornat a agafar el control, juntament
amb altres entitats bancàries.
Respecte a les conseqüències del
trencament del contracte, des de Riofisa
s’assegurava que el projecte de centre
comercial i d’oci es trobava en una fase
preliminar i els costos que se’n deriven
fins ara ‘no són excessius’. S’explicava
que Port Aventura ja havia avançat alguna
quantitat i que bona part segurament
haurà de ser retornada per la promotora.
Amb tot, Saenz no tancava la porta a un
nou acord i es mostrava a l’expectativa
de futures converses amb la direcció del
complex lúdic.

Reaccions
Des de la delegació del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté, va fer una
valoració prudent de la situació d’aquest
projecte afirmant que desconeixia els
termes de l’acord però lamentava que el
projecte tingués dificultats. Sabaté
considerava que la inversió prevista era
molt benvinguda i esperava que es
pogués tirar endavant. Tot i que

l’administració no té res a dir en aquest
projecte, al que ja va donar el vist-i-plau
des del departament d’Urbanisme,
Sabaté assegurava que es tractava de
l’únic dels que s’estan tirant endavant a
la demarcació que presenta dificultats.
Per la seva part l’alcalde de Reus, Lluís
Miquel Pérez, va dir que és un ‘avantatge’
per Reus que l’empresa que havia de fer
el centre comercial a PortAventura
hagués fet marxa enrere. Segons va
explicar, ‘en termes egoistes’, d’aquesta
manera hi haurà ‘menys competència’.
Però d’altra banda, ‘en termes racionals’,
segons va dir, és una ‘llàstima’ que per
una ‘qüestió de mercat’ no es tiri endavant
aquest projecte. Pérez va matisar que és
una situació ‘totalment’ diferent a la que
es viu a Reus amb la construcció del
centre comercial de Metrovacesa, ja que
aquesta empresa ‘està complint’ el seu
programa i els indicadors que l’Ajuntament
té és que ‘ho seguiran complint’.
Metrovacesa, com la majoria d’empreses
del sector, està patint d’aprop la crisi, i ha
hagut de desfer-se d’inversions portades
a terme a l’estranger, amb importants
pèrdues.
Per part dels representants del comerç
més proper no hi ha hagut reaccions,
però en el seu moment la iniciiativa de
Riofisa no va ser excessivament ben
rebuda.

Riofisa abandona el projecte del centre
comercial i d’oci a Port Aventura

Bany de Sant Silvestre a La Pineda
Com ja ve sent habitual en molts indrets pel darrer dia de l’any s’organitza la capbussada més mediàtica. Potser la de La Pineda
no té l’anomenada o participació d’altres però la tossuderia dels organitzadors ha fet que any rera any siguin més els valents
i valentes que decideixen remullar-se sigui per uns instants o per uns llargs minuts.



INGRESSOS
IBI urbana                                           14.325.000,00
Altres taxes i ingressos                            6.084.000,00
Participació en tributs de l’Estat                6.245.000,00
Taxa d’escombreries                               3.870.000,00
Impost de construccions i obres               1.000.000,00
Altres tranferències corrents                    2.468.000,00
Plusvàlues                                                900.000,00
Impost de vehicles                                 1.160.000,00
Impost d’Activitats Econòmiques                 800.000,00
Concessions administratives                      1.200.000,00
Altres ingressos patrimonials                        254.000,00
IBI rùstica                                                    6.000,00
Recursos ordinaris                            38.312.600,00 eur.

Prèstec bancari bonificat                          3.300.000,00
Subvencions per a inversions                    1.625.626,95
contribucions especials                            2.311.577,39
Recursos extraordinaris                      7.264.204,34 eur.

TOTAL INGRESSOS                           45.576.704,34 eur.

DESPESES
Manteniment víes públiques                     9.459.144,56
Administració general                              7.173.152,79
Policia Local                                           4.485.887,06
Despeses financeres                               3.912.500,00
Ensenyament                                        2.532.947,65
Joventut i Esports                                  1.971.674,04
Administració Urbanisme                          1.813.523,00
Cultura, Festes i TAS                              1.670.523,00
Turisme, Promoció Econòmica i Comerç     1.435.286,52
Administració econòmico-financera            1.328.302,37
Sanitat i Medi Ambient                               734.157,49
Promoció social i Salut                                619.595,71
Ciutadanía, Ocupació i Habitatge                  619.347,00
Organs de govern                                     556.915,69
Pressupost ordinari per Arees          38.312.500,00 eur.

Pressupost d’Inversions                     7.264.205,34 eur.

TOTAL DESPESES                             45.576.704,34 eur.

INVERSIONS
Infraestructures i obres als carrers             3.567.617,34
Cultura i Ensenyament                            1.642.000,00
Petites inversions generals                         781.587,00
Instal.lacions municipals                             530.955,00
Millores infraestructures platges                  462.045,00
Noves tecnologies i OAC                            210.000,00
Esports                                                     70.000,00
Total inversions                                 7.264.204,34 eur.

Finançament inversions
Subvencions                                          1.625.626.95
Prèstec bonificat                                    3.300.000,00
Contribucions especials                            2.311.577,39
Total finançament inverisions             7.264.294,34 eur.

Pressupost municipal de Salou 2009
CRISI LA ECONÒMICA CONDICIONA EL PRESSUPOST
DE SALOU PEL 2009

El ple de l’Ajuntament de Salou va aprovar el passat dijous
dia 18 de desembre el pressupost municipal per l’any 2009,
un pressupost condicionat per la disminució d’ingressos per
llicències d’obres en relació amb anteriors a exercicis
anteriors a l’esclat de la crisi actual. Dels 49M euros de l’any
passat es passa a un pressupost de 45,5M euros per
enguany. L’equip de govern el qualificava de “pressupost
de contenció”, contenció obligada per no caure en un
endeutament excessiu. Gràcies a l’anomenat “Plan
Zapatero”, l’Ajuntament de Salou podrà salvar els mobles
en el capítol d’inversions, que així i tot experimenta una
important devallada, dels 12.904.378,91 euros de l’any
2008 als 7.264.204,34 previstos pel 2009, lluny dels més
de 21M euros d’anys de vaques grasses, com ara el 2006.
Així i tot, el gruix de les inversions es financien, en un 32%,
amb contribucions especials (2.311.577,39 euros), i en un
45% mitjançant un prèstec bonificat (3.300.000 euros).
L’oposició (FUpS i PP) va centrar les crítiques en dos capítols
de la despesa corrent: la de personal i la de béns i serveis,
i va lamentar que es rebaixi el pressupost de promoció
turística en temps de crisi econòmica. Les despeses de
personal experimenten un increment del 6,43%, tot i la
previsió de reducció d’empleats de 413 a 393 l’any 2009.
L’equip de govern es va defensar dels retrets de l’oposició
argumentant que en els quatre darrers anys de govern de
l’equip anterior, la plantilla es va incrementar en 78 empleats.
«Hem volgut prioritzar les infraestructures i sobretot les
petites obres al carrer que ens reclamen els veïns», va
explicar la regidora d’Hisenda, Rosa Pasquina, en la seva
exposició del pressupost 2009. Encara que no compensarà
la disminució d’ingressos, «Enguany tindrem el coixí de la
nova concessió i de l’ordenança sobre empreses de
telefonia», va defensar Pasquina.
Els comptes per l’any 2009 es van aprovar amb els vots en
contra de l’oposició (FUpS i PP), que van criticar que la
planificació feta per l’executiu no s’adapta a la conjuntura
econòmica. «Tornen a vendre fum», va sentenciar el
portaveu popular, Alberto del Hierro, que també va censurar
la menor despesa prevista en promoció turística, precisament
en un marc de recessió general. El portaveu de FUpS, Pere
Granados, va criticar que l’augment de la despesa ordinària
hagi «obligat a augmentar la pressió fiscal i endeutar
l’Ajuntament».
L’equip de govern va donar compte dels projectes que
podran tirar endavant gràcies al fons estatal per a inversions
locals, l’anomenat “Plan Zapatero”. Segons el regidor de
Planificació Territorial, Pablo Otal, s’ha prioritzat «la despesa
social, la neteja i la seguretat». Els principals projectes
inclosos són: construcció d’un edifici educacional, situat a
l’àmbit del Sector 01 (1.430.000 euros), ampliació de la
Masia Tous amb el Punt d’Informació Juvenil (835.000
euros), construcció d’una sala polivalent d’ampliació de la
llar de jubilats del Parc de Salou (100.000 euros), nou
pavelló poliesportiu a Cap Salou (600.000 euros), col.locació
d’un tanca al parc del Sector 06 (151.483 euros), col.locació
de baranes i grades a les fonts de la platja de Llevant
(76.220 euros), i construcció d’illes de contenidors soterrats
a l’avinguda Carles Buïgas (40.000 euros).



Quan pensem en una bona manera de
prendre decisions socials, solem recórrer
a la imatge de la democràcia grega.
Antigament, a l’àgora d’Atenes es
reunien tots els ciutadans per dialogar.
Allí cadascú hi participava donant la seva
opinió o escoltant la dels altres i quan les
decisions eren rellevants es votava a
viva veu. La imatge resulta tan ideal com
utòpica en els nostres dies, per això la
democràcia actual ha intentat crear una
versió més factible d’aquest ideal en
l’actualitat: elegim aquells que es reuniran
per debatre sobre els temes de tots. De
tota manera, l’àgora d’avui no és tan
sols el parlament, sinó també els mitjans
de comunicació.

Se sol parlar de la «societat de la
informació», de l ’era «de les
comunicacions», del «quart poder», o
simplement de la importància de la
informació per a les societats del segle
XXI; tot i això, a vegades el treball dels
professionals de la informació és
durament criticat. En un context en
què no hi ha ningú que negui la
importància de la informació, però la
difusió de la qual per part dels mitjans de
comunicació és qüestionada, ens
preguntem sobre la legitimitat del treball
dels professionals de la informació.

La pregunta sembla vàlida per dues
raons. D’una banda, perquè sembla que
s’hagi oblidat l’objectiu de l’activitat
d’aquests professionals: satisfer el dret
humà a estar informat. De l’altra, perquè
intuïm un conflicte entre el nivell
pragmàtic de l’exercici professional i el
normatiu que condueix a una aparent
deslegitimació, quan en realitat el que hi
ha és una mala praxi. Per tant, sembla
que no hi ha deslegitimitat en l’origen i
fi de l’activitat, sinó més aviat una falta
d’excel·lència professional.

Quin és l’origen d’aquesta mala praxi? Hi
ha diverses raons possibles, com la
deficient formació dels professionals o la
falta de professionalitat, però n’hi ha una
que ens mereix una especial atenció: el
fet que els mitjans de comunicació tinguin
una «doble militància». Mentre per una
banda intenten satisfer el dret humà a la
informació, per l’altra han de funcionar
com una empresa; és a dir, generar
recursos econòmics per a subsistir.
Lamentablement, a vegades aquestes
prioritats s’inverteixen, fent que els mitjans
funcionin com qualsevol empresa lucrativa
i deixin en segon pla el dret humà que els
va donar origen i que legitima la seva
tasca. Per això també es pot exigir a
l’empresa - mitjà de comunicació que
doni tots els suports necessaris perquè
els professionals de la informació puguin
realitzar la seva tasca amb independència
i excel·lència.

Cal recordar i exigir a l’empresa – mitjà de
comunicació un compromís moral per
consideració als seus dos «clients»:
ciutadans necessitats d’informació i
empreses que els financen a canvi dels
seus anuncis. Ni l’empresa ni el professional
no poden ignorar que la publicitat finança
un projecte que s’origina en la vida en
societat. Per això no podem oblidar
tampoc la tasca que pertoca als ciutadans,
els quals també tenen responsabilitat i un
compromís amb el projecte ètic de la
democràcia participativa.

Els ciutadans no tenen pas menys tasques
pendents que els professionals de la
informació: han d’exigir informació de
qualitat perquè han delegat només dues
facultats del seu dret –la de buscar
informació i la de transmetre-la-, mentre
que conserven la de rebre informació,
que no és inactiva. Per contra, es requereix
una audiència interactiva, cosa que significa
participació crítica.

Diem que no hi ha deslegitimació en
l’exercici dels professionals de la informació
perquè la finalitat de l’activitat (la
satisfacció del dret a la informació)
continua sent vigent i necessària. Però sí
que podríem parlar de deslegitimitat si
centrem l’atenció en el doble discurs i en
la discrepància entre la teoria i la pràctica:
en com es realitzen les tasques concretes
de l’activitat, en la seva excel·lència. En
darrer terme, la legitimitat de qualsevol
professió passa per un determinat
concepte de ciutadà per a un determinat
projecte de societat a construir amb la
participació d’aquells. D’aquí la urgència
de definir el tipus de ciutadania i, sobretot,
pel que fa als interessos d’aquest treball,
la seva relació amb els mitjans de
comunicació.

La crisi que semblava presentar la
legitimitat de l’exercici professional
evidencia que les relacions que es donen
entre els protagonistes del lliurament
d’informació estan en conflicte –entre
els professionals, l’empresa-mitjà i la
ciutadania-, a més d’haver-hi un
qüestionament profund respecte de la
qualitat de la informació que lliuren dels
mitjans.

Saber que la tasca dels mitjans és vigent
i legítima és el primer pas; ara falta que
des dels mateixos professionals –
associacions gremials, agrupacions i
facultats de comunicació- les empreses-
mitjans i la ciutadania assumeixin les
tasques pendents perquè es reestableixi
el diàleg i així els mitjans tornin a ser
efectivament com l’àgora grega en què
s’inspiren.

M. Javiera Aguirre Romero,
periodista, doctoranda en ètica i
política. Dinamarca, desembre 2008

Professionals de la informació,
treball il·legítim?
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El Dilluns 15 de desembre de 2008 va finalitzar
el període d’inscripcions per a grups a la Fira de
Música al Carrer de Vila-seca 2009 que aquest
any tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de maig. Al final
s’han presentat 425 propostes de tots els estils
musicals i de procedències diverses (tot i que
principalment dels Països catalans).

A CONTINUACIÓ US PRESENTEM UNA
PART DE LES ACTIVITATS, LES
CORRESPONENTS  DEL 16 AL 25 DE GENER.

Divendres 16 de gener

18.00h Al Parc de la Riera
Pallassòdrom. Espectacle infantil
Amb Xumet I xinxeta I el seu espectacle
Barrabum

22.00 h Al Parc de la Riera
Pallassòdrom. Espectacle adult
Caroline Dream presenta ¡Dime que sí!

Nit non stop
00.00h Al Pavelló Municipal d’Esports
Concert, ball i gresca  fins a 2/4 de 6 de la
matinada. Amb Buhos i  Raggatunning i la
Carpa.

Dissabte 17 de gener. Sant Antoni

05.30h Des del Pavelló Municipal d’Esports
Cercavila cap a la canonada matinera. Amb
l’agrupació musicultural Nous Amics

06.00h A la plaça de l’Església
Canonada matinera. Acompanyada per
l’agrupació musicultural Nous Amics

11.45h. Al carrer del Castell
Concentració dels Tres Tombs

12.00h A l’Església
de Sant Esteve.
Missa Major

13.15h Pels carres
de la Vila. Els Tres
Tombs

17.30h Al Parc de
la Riera
Pallassòdrom.
Espectacle infantil
Puça espectacles
amb El xiulet del
riure. Segon passi a
les 19 hores

20.30h Al Parc de
la Riera. Correfoc
Amb el Ball de
Diables de Vila-seca

22.00h. Al Parc de
la Riera.
Pallassòdrom
Espectacle adult
Pepe Viyuela
presenta Encerrona

00.00h Al Pavelló Muncipal d’Esports
Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra
Càlida i l’actuació de Dj en directe i la Carpa
Música i gresca fins a les 4 de la matinada

Diumenge 18 de gener

10.00h Al Parc de la Torre d’en Dolça
Parades d’artesans

11.00h Al Circuit Hípic de la Torre d’en
Dolça
Tradicional cós de Sant Antoni

17.30h Al Parc de la Riera
Pallassòdrom
Espectacle infantil
Tot Circ i el seu espectacle Hey!

Capvuitena:

Divendres 23 de gener

20.30 h. A l’Auditori Josep Carreras
Presentació del llibre Amanida musical
d’Ezequiel Molina
Amb les actuacions de:
Coral Nova Unió, Ball de Bastons de
l’Aleixar, Ball de Bastons de Vila-seca,
Quartet de saxos de professors de l’Aula
de Música Tradicional i Popular. Director
musical Joan Cuscó i Clarasó

Dissabte 24 de gener
Al Centre  d’oci “Olzina Center”
Des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre
Gran festival familiar amb tallers, cercaviles
I festa per a tothom .

12.00 h. A l’Estadi Municipal
Futbol. Trofeu Sant Antoni 2009
Veterans del C.F. Vila-seca – Exveterans
C.F. Vila-seca

22.00 h. Al Centre Catòlic
Teatre. La Tramoia presenta: Adulteris a
Old Saybrook de Woody Allen

Diumenge, 25 de gener

XXVII Trobada Gegantera
8.00h Pels carrers de la Vila
Matinades de grallers
10.00h. Al carrer de lSant Antoni
Concentració de les colles geganteres
12.00h Pels carrers de la Vila
Cercavila final a la pl. de l’Església

19.00h A l’Auditori Josep Carreras
Gala de l’esport
Elecció del millor esportista local del 2008
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El passat dia 16 de desembre, l’’Associació
Hotelera Salou, Cambrils i la Pineda va fer
el seu tradicional balanç de final de
temporada, balanç referit a l’allotjament
en establiments hotelers durant els mesos
de juliol, agost i setembre. Les dades
facilitades per l’Associació havien estat
previament extretes d’un estudi elaborat
per l’Observatori de la Fundació d’Estudis
Turístics Costa Daurada. Un estudi rigoròs
de l ’Observatori que recull les
característiques dels turistes que han
visitat els municipis de Salou, Cambrils i
Vila-seca en el periode esmentat.
L’informe és fruit de les enquestes que
han recollit dades sobre els grups d’edat
dels turistes, la seva procedència, la
motivació i tipologia del grup que viatja,
el mitjà de transport emprat per arribar,
la fidelitat a la zona, la forma d’organitzaciò
prèvia del viatge, les activitats que ha dut
a terme durant la seva estada, la classe
social dels turistes, la despesa global del
viatge i la seva valoració, entre altres
paràmetres.
Tal com va explicar la presidenta de
l’Associació, Maria Eugènia Arbó, enguany,
a més d’una pèrdua de 3 punts en
l’ocupació (88% enguany i 91% l’any
passat), ha continuat la dinàmica de
descens de les pernoctacions i la reducció
de les estades dels turistes. Així, les
estades de sis nits han pujat un 17%
respecte l’any passat mentre que les
estades de deu nits han disminuït un
17,7%. Aquest moviment s’atribueix a la
situació de crisi econòmica global i a la
tendència a fragmentar les vacances
familiars al llarg de l’any. Una de les altres
conseqüències de la crisi és el descens,
en un 11,7% de les estades en hotels
durant els mesos d’estiu, que passen a
ser un 43,7% de les opcions d’allotjament
totals mentre que l’any 2007 eren el
55,4%. Els turistes, doncs, optarien per
un tipus d’allotjament més econòmic

que l’hotel. La procedència majoritària
dels usuaris dels hotels de l’Associació ha
estat, amb un 50,1%, l’espanyola (País
Basc, les dues Castelles, Aragò i Madrid,
principalment), amb un increment de
l’1,8%. Els estrangers han suposat el
46,2% (Regne Unit, França Alemanya,
Irlanda, Holanda, Rússia, Bèlgica i Portugal,
principalment), amb una disminució del
3,2%, i f inalment, f igurarien els
procedents de la resta de Catalunya,
amb un increment de l’1,4%.
Pel que fa a les activitats realitzades
durant els dies d’estada aquí, destaca,
en primer lloc, l’anada a la platja (92,1%),
els passejos (85%), el relax i el descans
(60,2%), l’assitència a espectacles, parcs
i parcs temàtics (46,7%), les visites de
caire cultural (35,7%) i les compres
(23,9%)
Malgrat el descens experimentat
enguany, des de l’Associació es confia en
mantenir els mateixos nivells d’ocupació
per a l’any 2009, en funció de l’alt grau
de fidelització dels clients que visiten la
Costa Daurada i amb un increment de
preus inferior a l’IPC. Amb tot, els clients
que repeteixen visita han disminuït en un
11%, i ara representen un 57,3% del
total, mentre que augmenten els que
fan les seves vacances per primer cop en
alguna de les tres poblacions en les que
s’emmarca l’Associació. La valoració final
del viatge és de 4,7 punts sobre 5, amb
un augment de 0,1 punts respecte a
l’any anterior.
En conjunt, l ’Associació Hotelera
qualificava la temporada de “correcta”,
amb índex d’ocupaació importants, que
han permès mantenir la coherència en
les ofertes dels establiments. En paraules
de la presidenta de l’Associació, “s’ha fet
una bona feina, però s’ha de seguir
millorant”, que també considerava que la
lentitud d’alguns tràmits burocràtics de
les administracions i les rivalitats entre

Els hotelers qualifiquen la temporada de “correcta”
poblacions estan anant en contra de la
promoció de la marca Costa Daurada. És
per això que demanava a les diferents
administracions que hi estan implicades
que s’oblidin de disputes polítiques i
rivalitats territorials històriques per dotar
de coherència totes les actuacions que
s’encaminin a promocionar la marca. En
aquest sentit insistia que cal posar el nom
Costa Daurada a l’aeroport de Reus per
afavorir la unitat del producte que està
venent el sector turístic del litoral del
Camp de Tarragona.
L’Associació Hotelera Salou, Cambrils i la
Pineda reclamava també que es tirin
endavant els plans turístics de les diferents
localitats en les que el sector és present
per poder marcar objectius i fulls de ruta
per promocionar la marca Costa Daurada
i oferir un producte cada cop més atractiu
per als turistes que visiten la zona. Així
mateix creuen que els diferents patronats
turístics i l’Associació han de treballar
colze a colze en qüestions com ara la
planificació de fires. Es tracta de no
estancar-se i anar millorant per fer front a
possibles davallades de l’afluència de
turistes a la Costa Daurada i adaptar-se a
les seves necessitats.

APARTAMENTS TURÍSTICS
LLOGUER I SERVEIS

Av. Pau Casals, 104 baixos
Tel. 977 37 16 17 Fax 977 37 17 00

LA PINEDA

· VEHICULOS NUEVOS Y USADOS
· TODAS MARCAS
· TAMBIEN SERVICIO:
  TALLER Y LABADERO

Av. Ramón d’Olzina, s/n
Tels. 977 39 23 14 - 977 39 24 14

Fax 977 39 34 18
VILA-SECA
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El dia 7 de gener a les 10’30 hores es
van dur a terme els treballs de destrucció
del pessebre de sorra  que des del passat
7 de desembre s’ha pogut visitar a la
platja de la Pineda. Un equip especial
amb maquinària, coordinat pels tècnics
del Patronat Municipal de Turisme, va
ser l’encarregat de realitzar la tasca
d’enderroc.

Al llarg d’aquests 30 dies que el grup
escultòric ha estat exposat a la platja de la
Pineda, han visitat la zona més de 25.000
persones, una xifra un xic superior a
l’edició de l’any passat.

Tot i que és difícil identificar el nom-
bre exacte de gent que visita el pessebre,
amb les activitats de tallers de sorra han
participat famílies arribades des de
poblacions del Camp de Tarragona, de
Lleida, Manresa, Barcelona, Saragossa i,
fruit de la seva estada en hotels de la
Pineda, també han visitat el pessebre
famílies d’altres punts de l’Estat Espanyol
i de països com Rússia, França, Itàlia,
Alemanya i Gran Bretanya.

Cal esmentar que diverses cadenes de
televisió han realitzat reportatges
informatius des de la platja de la Pineda.

Milers de persones visiten el
pessebre de sorra de la Pineda

Vila-seca felicita als cossos
policials per la coordinació en
el cas “Camy-Nestlé”

Després de felicitar personalment a la
subdelegada del Govern, Teresa Pallarés,
l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, ha
tramés diverses cartes de felicitació als
responsables de les forces de seguretat
de la Policia Nacional i de la Guàrdia
Civil a la demarcació per les detencions
de les persones implicades en
l’atracament i mort del treballador de
l’empresa Camy-Nestlé a Vila-seca, el
passat 17 de setembre.

En la tramesa realitzada al Tinent
Coronel de la Guàrdia Civil, Antonio
Campos, i al Comissari en cap, José Juan
Ferragut, l’alcalde de Vila-seca els hi
recorda la important tasca realitzada, la
bona colálaboració entre els diferents
cossos policials i la curosa investigació
que ha conduït a la satisfactòria resolució
d’aquest delicte que ha servit, entre
d’altres coses, per apaivagar l’alarma
social  que en el seu moment van patir els
ciutadans de Vila-seca.

Signat el conveni per a
construir el nou CAP

L'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i
el director del Servei Català de la Salut,
Josep M. sabaté, van signar el passat 19 de
desembre el conveni de col·laboració per
a la construcció del nou centre de salut.

A la foto, l'alcalde i el director del
CatSalut, acompanyats del gerent de la
Regió Sanitària Camp de Tarragona,
Joaquim Pellejà; del regidor de
Governació, Josep  M. Pujals  i del direc-
tor general de la Xarxa Sanitària i Social
Santa Tecla, Joan M. Adserà.

L'Ajuntament de Vila-seca adjudicarà
la construcció d'aquest centre que estarà
ubicat en un solar cedit per l'Ajuntament
entre els carrers de Galceran de Pinós,
Castellet i Horta Novella.
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Programa de festes de Sant Antoni, la Festa Major d'Hivern

L’Ajuntament de Vila-seca i la
concessionària d’autopistes ACESA han
signat un conveni pel qual l’empresa que
gestiona l’autopista AP-7 construirà un
mur verd per tal de reduir l’impacte visual
i acústic del traçat de l’autopista al seu pas
pel terme municipal de Vila-seca.

El conveni, signat per l’alcalde de Vila-
seca, Josep Poblet, i pel director general
d’ACESA, Josep Lluís Giménez, concreta
que la construcció d’aquesta pantalla ve-
getal es realitzarà a la zona adjacent a
l’autopista AP-7, a l’àmbit que discorre
entre el camí Fondo i el camí del Castell.

A la foto, un moment de la signatura del
conveni que va tenir lloc a l’Ajuntament.

Vila-seca i ACESA signen un conveni per a  fer un mur verd

Divendres 9 de gener
18.00h XXVIII Cursa Atlètica de Sant

Antoni i XII Milla local.

Dissabte 10 de gener
19.00h Des del Castell de Vila-seca,

cercavila del Seguici Tradicional.
20.30h A l’Auditori Josep Carreras,

Pregó de Festa Major a càrrec de Eduard
Punset.

23.30 h. A la Carpa del Pavelló d’Esport,
Concert : Calima i Robadors 51, conjunts
guanyadors dels premis Patronat de
Turisme i PortAventura dins la passada
edició de la Fira de Música al Carrer.

Diumenge 11 de gener
Inici i presentació del pallassòdrom 09
11.29 h. A la pl. de Voltes, concentració

de participants a la cursa dels pallassos.
12.08 h. A la pl. de Voltes, escalfament

i sorteig dels guanyadors.
12.31 h. Sortida de la cursa dels tres

tombs dels pallassos i les pallasses.
18.00 h. A l’Auditori Josep Carreras,

Uala! Inaugural.

Divendres 16 de gener
18.00h Al Parc de la Riera, Pallassòdrom
Espectacle infantil amb Xumet i xinxeta

i el seu espectacle Barrabum.
22.00h Al Parc de la Riera, Pallassòdrom
Espectacle adult. Caroline Dream pre-

senta ÁDime que sí!
Nit non stop
00.00h Al Pavelló Municipal d’Esports,

concert, ball i gresca  fins a 2/4 de 6 de la
matinada amb Buhos i  Raggatunning. A
la Carpa, música i gresca fins a les 4 de la
matinada.

Dissabte 17 de gener.
Festivitat de Sant Antoni

05.30h Des del Pavelló Municipal
d’Esports, cercavila cap a la canonada
matinera amb l’agrupació musicultural
Nous Amics.

06.00h A la plaça de l’Església,
canonada matinera acompanyats per
l'agrupació musicultural Nous Amics.

11.45h. Al carrer del Castell,
concentració dels Tres Tombs.

12.00h A l’Església de Sant Esteve,
Missa Major.

13.15h Pels carres de la Vila, els
Tres Tombs. Itinerari: C. del Comte de
Sicart, pl. de Voltes, c. de Sant Josep, c.
de Tarragona i c. del Tenor Josep
Forasté.

Parades per muntar a la plaça de
Voltes i al carrer de Tarragona, davant
del CAP.

17.30h Al Parc de la Riera, Pallassòdrom
 Espectacle infantil. Puça espectacles

i El xiulet del riure (segon passi a les 19 h).
20.30h Al Parc de la Riera, correfoc

amb el Ball de Diables de Vila-seca.
Itinerari: Parc de la Riera, c. de

l’Escorxador, c. de Sant Antoni, c. de la
Mola, pl. d’Estudi, c. de la Verge de la
Pineda, c. dels Ferrers, c. de Sant Antoni,
c. de la Font i pl. de l’Església.

22.00h. Al Parc de la Riera, Pallassòdrom
Espectacle adult. Pepe Viyuela pre-

senta Encerrona.
00.00h Al Pavelló Muncipal

d’Esports, Gran Ball de Festa Major
amb l’orquestra Càlida i l’actuació de
Dj en directe. A la Carpa, música i
gresca fins a les 4 de la matinada.

Diumenge 18 de gener
10.00h Al Parc de la Torre d’en Dolça,

parades d’artesans.
11.00h Al Circuit Hípic de la Torre

d’en Dolça, tradicional cós de Sant Antoni
1a. Cursa. Trotadors Premi la Caixa
2a. Cursa. Galop Premi PortAventura
3a. Cursa. Trotadors Gran Premi

Patronat Municipal de Turisme
4a. Cursa. Galop Gran Premi

Ajuntament de Vila-seca
17.30h Al Parc de la Riera, Pallassòdrom
Tot Circ i el seu espectacle Hey!

Divendres 23 de gener
20.30 h. A l’Auditori Josep Carreras,

presentació del llibre Amanida musical
d’Ezequiel Molina, a càrrec de Joaquim
Garrigosa i de Xavier Orriols.

Dissabte 24 de gener
Al Centre  d’oci “Olzina Center”
Durant tot el dia, gran festival familiar

amb tallers, cercaviles i festa per a tothom.
12.00 h. A l’Estadi Municipal, Futbol.

Trofeu Sant Antoni 2009. Veterans del
C.F. Vila-seca – Exveterans C.F. Vila-seca

22.00 h. Al Centre Catòlic, teatre.
La Tramoia presenta Adulteris a Old

Faybrook, de Woody Allen.

Diumenge, 25 de gener
XXVII Trobada Gegantera
8.00h Matinades de grallers.
10.00h. Al carrer de Sant Antoni,

concentració de les colles geganteres.
12.00h Pels carrers de la vila, cercavila

final a la pl. de l’Església.
19.00h A l’Auditori, Gala de l’esport.

Elecció del millor esportista local del 2008.
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Les celebracions de desembre
A Salou

El Centro Vasco de Salou Txoko Lagun
Artea va lliurar els premis del seu XIV
Concurs escolar de postals
nadalenques
Roger Amorós, del CEIP Europa, va
guanyar el XIV Concurs escolar de postals
nadalenques, organitzat pel Centro Vasco
de Salou Txoko Lagun Artea amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Salou, Fotografia Fernan’s
i Dow Chemical Ibérica S.L. La seva obra
va ser el motiu de la postal que va utilitzar
aquesta associació per a les felicitacions
de Nadal del 2008. Amorós, a més va
rebre com a guardó una bicicleta de
muntanya.
El segon premi, dotat amb una càmera de
fotos, va caure a mans de Pol Oto, del
CEIP Salou; i el tercer, consistent en un
MP4, de Sílvia Sáez, del CEIP Santa Maria
del Mar.
150 alumnes del Cicle Superior de primària
i 1er cicle d’ESO dels col·legis de Salou avn
participar en el concurs.
A la fotografia, hi apareixen d’esquerra

a dreta: Pol Oto, Roger Amorós i Sílvia
Sáez.

L’Ajuntament de Salou organitza per
segona vegada una Festa de Cap
d’Any
La Regidoria de Joventut de Salou va
organitzar per segon any consecutiu una
Festa de Cap d’Any, amb la col·laboració
del Consell Local de Joventut. En aquesta
ocasió, tingué lloc a la carpa que es va
instal·lar entre el poliesportiu i l’IES Jaume
I. L’any passat va celebrar-se a la pista
coberta de l’Estadi Municipal del camp de
futbol, que va desaparèixer el passat 2 de

novembre com a
conseqüència de
l’esclafit.
Com l’any passat, les
diverses entitats del
municipi (juvenils,
culturals i esportives)
s’encarregaren de
vendre les entrades,
i cada associació es
podia quedar amb el
50% dels diners que
hagués recaptat.
D’aquesta manera,
segons va explicar el
regidor López,
l’Ajuntament volia
ajudar novament les
entitats locals a finançar les activitats
que programen durant tot l’any.
Un altre dels objectius de la Festa de Cap
d’Any era evitar que els joves de Salou
es desplacessin la nit del 31 de desembre
en cotxe.

El Pare Noel torna a desfilar pels
carrers de Salou

Com en anys anteriors,
el Pare Noel va tornar
a fer la competència
als tradcionals Reis
d’Orient, i va desfilar
pel carrer Barcelona i
altres del cente de
Salou el dijuni de Nadal
al vespre. La desfilada
de la carrossa del Pare
Noel estava
organitzada per l’àrea
de Comerç de
l’Ajuntament del
municipi. En finalitzar
el recorregut, el Pare
Noel lliurà els regals als

nens i nenes
d’aquelles famílies
que havien optat per
aquesta tradició,
més recent, però que
va guanyant
adeptes.

E x p o s i c i ó
pesebrista a la
Torre Vella
Amb motiu de les
festes de Nadal, la
Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de
Salou v organitzar ’

exposició ‘Nadal a la Torre Vella. Exhibició
de diorames’. Es tracta d’una mostra que
conté un recull de diferents diorames de
l’Associació Pessebrista de Reus, escollits
entre els més de 80 de què disposa
l’esmentada entitat reusenca, i que es
podrà veure fins l’11 de gener.

Els establiments Turronería La Ibense
i Marial guanyen el XXIV Concurs
d’Aparadors de Nadal de Salou
L’establiment comercial Turronería La
Ibense, va guanyar el primer premi del
XXIV Concurs d’Aparadors de Nadal,
convocat per la Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Salou, dins la categoria
d’aparador lliure. En la categoria de
pessebre, el primer premi va recaure a les
mans de Marial, ubicat al mateix carrer,
que ja va aconseguir aquest guardó l’any
passat.
La resta de guardonats foren, en la
categoria d’aparador lliure (que no podien
incloure el pessebre en la seva estructura):
Blau Marí, que va quedar en segon lloc;
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Servi Zoo, que ho va fer en la tercera; i
Quatre Grapes,  que va aconseguir el
quart premi.
El segon premi de la categoria de pessebre
va ser per a Zebra Sistemes Informàtics,
i el tercer, per a la Panadería Romero.
En aquesta edició del concurs s’hi havien
apuntat una vintena d’establiments, i el
guanyadors van rebre premis en metàl.lic
d’entre 400 i 150 euros.

El Parc de Nadal de Salou és novament
una de les activitats estel.lars
El Parc Infantil de Nadal de Salou va obrir
portes dissabte 27 de desembre, i es va

allargar fins el 5 de gener al Pavelló
Municipal d’Esports.
Com en anys anterior, es van oferir als
infants diverses activitats i tallers:
biblioteca, ludoteca infantil i per als
pares, animació interactiva, discoteca
infantil, karts, bàsquet 3x3, futbol 3x3,
voleibol 3x3, tennis, tennis taula,
inflables, rocòdrom, tirolina, pont tibetà,
disfresses, titelles, cuina, papiroflèxia,
globoflèxia, maquillatge i perruqueria,
màquines recreatives, etc. A banda de
tot això, hi hagué classes de ball,
espectacles de màgia, malabars i
animació infantil, titelles i karaoke.

El Parc de Nadal estava organitzat per la
Regidoria de Joventut i Esports de
l’Ajuntament de Salou.
Per altra banda, el Parc Jove, pensat per
als nois i noies a partir de 13 anys, va estar
obert al Pavelló Municipal d’Esports, els
dies 29 de desembre i 2 i 4 de gener, des
de les 22 hores a la una de la matinada.
Dilluns 29 de desembre,  s’ha van
desenvolupar activitats diverses, com arai
un torneig de tirs de bàsquet, classes de
hip hop, classes de Lambazouk, un torneig
de voleibol i un torneig de futbol 3x3.

A Vila-seca

Els darrers anys la Felicitació i Brou de Nadal han esdevingut una
festa algo més elaborada que agafa la pròpia felicitació als
convilatans per part del consistori municipal, i el brou, i hi afegeix
elements que adornen una mica més la festa. Naturalment hom
és lliure de pensar si el format ha anat a millor o a pitjor. De ben
segur als pares els deu fer il·lusió veure la seva canalla dansant o
cantant villancicos a l’Auditori, o al Castell. Pot resultar mono i molt
integrador de les diferents sensibilitats o barris/entitats/societats
que hi ha pel poble. Però a mi, i amb respecte cap als participants
i organitzadors, em va semblar un acte farragós. Alguns van
aguantar estoicament fins al final, altres van disimular i sortir al
carrer abans d’hora. Programar el Poema de Nadal tot just
després del Brou potser era demanar massa pels qui ja havien

assistit a les actuacions prèvies.
De totes maneres és d’agrair que es busquin noves fórmules
conjuminant els diversos elements de la vila però tal i com hi ha
gent que “enyora” el pont de la carretera jo enyoro la breu però
intensa felicitació a la plaça de l’església. Enlloc de fer una ‘Mostra’
perquè no fem entre tots, per exemple, un pessebre vivent,
s’adiria algo més que no pas el que fem en aquests moments. No?

Fotos: Un torró molt llarg a càrrec de l’Associació de comerci-
ants, assistents a la felicitació de Nadal, la gent de la Brigada
servint el Brou, el regidor de Cultura Josep Toquero dirigint
unes paraules (cedida), i l’equip de la Tramoia que va dur a
terme el Poema de Nadal de Sagarra a la Sala Pare Antoni Soler.
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ESTUDI SOBRE LA VIL·LA ROMANA DEL PRAT D’ALBINYANA

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha publicat un llibre on s’hi recullen
un total de deu treballs arqueològics de diferents llocs dels nostres territoris veïns
i de diferents autors. Un d’aquests articles porta per títol La vil·la romana de la
Pineda/Cal·lípolis (Vila-seca, Tarragonès) i en són autors Moisés Díaz García i Josep
Maria Macias Solé.
El treball dona una molt llarga i molt tècnica informació sobre totes les troballes
de restes antigues que s’han anat fent en el recinte; entre elles, i a destacar, la
del Mosaic dels peixos, instal·lat actualment al Museu de Tarragona. Tots aquells
que estiguin interessats en el tema poden obtenir en aquest article una
informació completa, a partir del text i també de les fotografies i dels gràfics.
Els autors plantegen l’existència del dilema en les nomenclatures: la forma
helenística de Cal·lípolis o, per la que ells s’inclinen, que és la de Vil·la romana de
la Pineda. O, fins i tot, ells defensen el topònim de Vil·la romana del Prat d’
Albinyana perquè aquesta població marina romana està dins d’aquesta partida de
terra.
 El Prat d’Albinyana és una partida de terra situada a l’extrem Est del terme de
Vila-seca, tocant al terme de Tarragona i a la Platja dels Prats. La partida és
travessada pel Camí del Prat d’Albinyana,que mor a la platja.

Les activitats i celebracions s’han anat succeint acompanyades
de fred i pluja. Algunes d’elles han estat: El Tió de Nadal, tant
nostrat, que la gent de l’Esplai porta als nens de Vila-seca any rera
any (foto cedida). El Parc Infantil i el Parc Jove esdeven punts de
trobada ineludibles per menuts i no tant menuts. Un dels altres
actes que no falla és l’Home dels Nassos que es rep a l’estació de
tren i s’acompanya fins al balcó de l’Ajuntament on es dona un
discurs i, sobretot, caramels. La Nit de Cap d’Any al Pavelló,
sembla ser que enguany s’ha notat la crisi i l’afluència de públic
ha minvat. Correcte la Tribu de Santi Arisa substituint a la Salseta.
Un punt i part el vull dedicar al Pessebre de Sorra. Tot i que m’han
agradat molt alguns dels elements en conjunt no mha sabut
traslladar la força que hi he trobat en altres edicions. Potser el
fons (molt treballat) aïllava les figures resultant més unes quantes
escultures independents que no pas lo dit, un conjunt. Esmentar
les típiques visites dels gamberros de torn que a base de patades
i pedres han anat destrossant parts del pessebre tot i la vigilància.

Ressenya Literària
per Carles Jansà

Les celebracions de desembre
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Els Pastorets, un clàssic etern
Cada any torna la nit de Nadal, diu el
poema de Josep Maria de Sagarra. I
amb ella arriba una de les tradicions
més arrelades al país: la de
representar Els Pastorets. Aquesta
obra de caràcter sacre, revestida
amb tocs de comèdia i un esperit
familiar es representa des de fa prop
d’un segle a la majoria de pobles de
Catalunya. I Vila-seca no n’és una
excepció. Enguany se n’han fet tres
representacions, que han assolit un
ple absolut. Sota la direcció de Josep
Forasté, prop d’una quarantena
d’actors i actrius han pujat a l’escenari
per recrear el clàssic, seguint
l’esquema més tradicional. Aquesta
Nadal, però, també hem pogut
descobrir a TV3 una versió més
transgressora: la d’”Els Pastorets del
segle XXI” escrita per Xavier Bru de
Sala. Dos vila-secans hi han
participat: Xavier Graset com a
portaveu del jurat d’Objectiu
Patorets i Irene Martín que ha donat
vida a una Fúria infernal.

La tradició de representar Els Pastorets
arrenca el 1891 quan es va estrenar a
Barcelona “El bressol de Jesús o en
Garrofa i en Pallanga” de Federic Soler
“Pitarra”. Vint-i-cinc anys més tard se’n
va estrenar una altra versió: “Els Pastorets
o l’adveniment de l’infant Jesús” de Josep
Maria Folch i Torres. Des de llavors el
Lluquet i el Rovelló formen part de
l’imaginari col·lectiu del país.
Aquesta és la versió que ha assolit més
èxit popular i la que més sovint s’ha
representat a Vila-seca. “Funciona millor
amb el públic. La versió de Pitarra és més
literària i no tant còmica”, opina Xaiver

Graset, que va
començar a fer
Pastorets als 18
anys i que des
de fa molt
encarna a
Lluquet. Graset
veu amb bons
ulls la revisió del
clàssic que s’ha
fet a TV3. “S’ha
de reconèixer
que el text de
Folch i Torres
ens pot semblar
una mica arnat
avui en dia”,
opina. Així i tot
el clàssic encara
funciona i ningú
qüestiona la
seva continuïtat.
Josep Forasté, que va assumir la direcció
del muntatge vila-secà fa quatre anys,
remarca que “Els Patorets formen part
dels nostres records de Nadal: Per això
cada any es representen i la gent torna
a veure’ls i hi porten els seus fills. Això és
el que garanteix la seva pervivència en el
temps”. Ell és un dels molts actors que
van començar a fer teatre amb aquesta
obra. Era menut i va començar com a
pastor mut. També ha fet de Jepó,
Jetsé i ha donat vida a un Satanàs de veu
atronadora. Forasté és un dels que
pensen que cal mantenir la tradició i li
agradaria depurar encara més el
muntatge, ser més respectuós amb el
text per tal de posar de relleu els molts
matisos del conte de Nadal creat per
Folch i Torres.
La llarga tradició vila-secana de representar

l’obra va propiciar que
l’equip d’Objectiu
Pastorets passés l’any
passat pel teatre d’El
Centre per enregistrar
algunes de les imatges
que s’han pogut veure
aquest Nadal en el
programa de TV3. “El mes
d’abril ens van enviar un
mail a tots els actors per
si ens volíem presentar al
càsting i em vaig
anirmar”, explica Irene
Martín. Ella va començar
a fer Pastorets als 15
anys i ha interpretat la
majoria de papers
femenins. Fins i tot, un

any, va fer de Llucifer. Enguany ha
encarnat la Verge Maria.
 “Al final vaig ser l’única de Vila-seca que
es va presentar al càsting”, explica. I li va
anar bé. Va ser una de les seixanta
finalistes. “S’hi havien presentat més de
700 persones. Tot i haver estat pre-
seleccionada, en un principi vaig quedar
fora del repartiment. El darrer dia de
gravació, però, em vaig endur una
sorpresa, perquè se’ns va anunciar que
tots els seixanta pre-seleccionats tindríem
un paper a l’obra”.
Això va implicar que la Irene Martín va
haver de compaginar els assajos a Vila-
seca, amb l’intens treball a Barcelona per
tirar endavant “Els Pastorets del segle
XXI”, que es van estrenar i enregistrar el
17 de desembre al teatre-auditori de
Sant Cugat. “L’experiència ha estat genial
i molt enriquidora perquè havíem de fer
de tot, ballar, cantar, interpretar...”,
assegura. “Ha estat sensacional poder
treballar amb tot aquell equip dirigit per
Abel Folk i compartir experiències amb un
munt de “frikis” de Pastorets vinguts
d’arreu de Catalunya”.
Xavier Graset, que ha estat el portaveu
del jurat del programa, ressalta l’alt nivell
de tots els participants. “El programa ha
funcionat molt bé. El format de càsting,
que tant d’èxit està tenint a la televisió
actual, ha sigut un encert”.
Aquest ha estat doncs un any amb doble
ració de Pastorets: la teatral de tota la
vida i la televisiva que ha permès revisitar
el clàssic des d’una perspectiva més
moderna, convertint-lo en un musical
amb una forta càrrega visual. Ara, que
cadascú esculli la versió que més li agradi.

Josep Forasté, Irene Martín, Xavier Graset i Anna Plaza al moment
de la conversa, just després de la representació dels Pastorets
el dia 1 de gener

S’està treballant en la confecció d’un retallable
dels Pastorets de Vila-seca per tal que la canalla
pugui fer les seves pròpies representacions a casa.

per Anna Plaza
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Resum meteorològic 2008
UN ANY HUMIT I SENSE GLAÇADES
L’any 2008, meteorològicament, ha estat
un període caracteritzat, sobre tot, per
haver estat plujós. Després d’uns anys
de secada, la xifra total de precipitacions
de més de 700 litres, representa una
clara recuperació dels nivells hídrics
considerats com a normals.
De tot l’any, s’ha de destacar el temporal
de Totsants que va causar greus i
importants destrosses a les platges de la
Pineda i de Salou i a molts apartaments
de Salou, situats prop de la platja a la
zona del Sangolí, a tocar de la
desembocadura del Barranc de Barenys.
En canvi, les temperatures han estat
suaus: no ha fet grans calors estiuenques
ni a l’hivern, el termòmetre no ha arribat
a zero, i,per tant, no ha glaçat.
Tampoc hem tingut ni nevades ni
pedregades.

ALGUNES DADES
Temperatura màxima de l’any: 33,9 ºC,
el dia 21 de juny, primer dia de l’estiu.
Temperatura mínima de l’any: 2,1 ºC,
primer dia de l’any, diada d’Any Nou.
Mitjana de màximes: 21,3 ºC
Mitjana de mínimes: 13,2 ºC
Temperatura mitjana de l’any: 17,1 ºC
Pluviositat: 736,4 litres/metre2.
Nombre de dies de pluja: 91
Nombre de tempestes: 22
Blancalls: 10
Dies de boira: 7
Nevades: 0
Pedregades: 0
Vents dominants: Llebeig (Sud), Llevant
(Est) i Mestral (Nord Oest)

Mitjana màximes Mitjana mínimes Mitjana Pluja
Gener 14,8 7,1 10,9 15,2
Febrer 15,3 7,8 11,2 15,6
Març 18 9,1 13,5 5,4
Abril 20,5 11,3 15,8 27,2
Maig 23,1 14,5 18,8 174,3
Juny 29,2 19,2 23,7 13,7
Juliol 29,5 21,2 25,3 53,4
Agost 30,3 21,3 25,8 36,9
Setembre 25,8 18,3 22 162,2
Octubre 20,6 13,7 17,1 110,6
Novembre 15,2 8,2 11,6 55,3
Desembre 13,1 6,7 9,7 66,6

Per Carles Jansà

Gràfiques realitzades per Pau Jansà Padró
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Bon vent
per Xavier Graset

Espai Blasi
per Jordi Blasi

CINE, CINE, CINE... SI US PLAU

Aquestes festes de Nadal, ha començat
la seva activitat, la sala de multicines
Oscar de l’Olzina Center, és a dir, després
d’anys de sequera d’exhibició local, tret
dels cines d’estiu de La Pineda i de Salou,
estrenem 10 sales de cine ubicades a
l’autovia de Vila-seca a Salou.
 M’he sentit com un xiquet amb sabates
noves, o més ben dit m’he sentit com
quan em vaig canviar el cotxe. Entrar en
una d’aquestes sales, amb uns seients
nous de trinca, amb unes butaques
encara no massa atacades per les
crispetes, amb una olor de nou que
“ennimora”, gairebé m’han fet plorar
d’emoció.
 I a més, l’atzar de la cartellera ha volgut
que aquests dies hi hagi pogut veure un
títol com “Austràlia”. Només per la
memòria dels vilasecans que es van anar
a guanyar les garrofes, a buscar una vida
nova, i que fins i tot van acabar en
càrrecs de responsabilitat, com és el cas
de l’alcaldia de Melbourne, en la persona

PORT AVENTURA VILLAGE

Estimat diari,
Sembla ser que no hi haurà primera pedra
a Port Aventura Village. L’empresa Riofisa,
filial del grup immobiliari Colonial, ha
rescindit el contracte que havia signat
amb Port Aventura per construir-hi aquest
complex d’oci i comercial. Riofisa
argumenta que ha hagut d’abandonat el
projecte, el qual gaudia ja del vistiplau de
la Generalitat, a causa de les traves que
li ha posat Port Aventura. Certament, el
de Port Aventura Village (quins noms!)
era un projecte d’abast: es preveia
construir-hi cinemes, una pista de bitlles,
restaurants i 120 botigues. Fins aquí la
notícia resumida apareguda a la premsa.
Però vejam una mica més, anem un xic
més enllà. Efectivament, Riofisa és una
fi l ial del grup Colonial que està
especialitzada en la construcció de centres
comercials, fins i tot a Bulgària i Romania
(bon currículum!). Colonial, per la seva
part, és un grup immobiliari controlat per

la Caixa. La Caixa va adquirir Colonial el
1991, i el juny del 2006 el va vendre a
l’empresari Luis Portillo, un altre dels
pretesos reis Mides del totxo que
darrerament han infestat tant l’economia.
L’agost del 2007, Portillo, que es volia
menjar el món, va comprar també Riofisa.
El somni de Portillo va durar ben poc:
l’abril de l’any passat, la Caixa (i altres
bancs), en veure que Portillo estava
carregat de deutes i la seva empresa no
tenia un ral, va tornar a fer-se càrrec de
Colonial. Són, aquestes, vicissituds pròpies
del gran capital, d’ambició extrema i en
les quals, si cal, un es menja l’altre. De
fet, la història del diner és també la
història de la cobdícia i el poder, de la
malvolença i l ’acarnissament, del
ressentiment i l’enveja, del voler-ho tot.
No fa gaire va transcendir que la Caixa,
propietària de Port Aventura a través de
la seva filial Criteria, té intenció de vendre
el parc. Perquè li cal liquiditat. És a dir, la
Caixa s’ha polit els diners dels seus clients;
necessita urgentment efectiu, calé. Què

de Sir Esteve Morell Scott, ja s’hi hauria
d’anar a fer cua. Per veure petons
gegantins i llàgrimes com a rius en una
pantalla de cent-cinquanta metres de
llarg.
 I llegir noms com els de Won Kar Wai, o
d’Angelina Jolie, o de Clint Eastwood, a
més dels de Nicole Kidman...i tants altres
que ja han passat per Vila-seca.  Jo que
he crescut en la Vila-seca de les quatre
sales de cine, de sessió doble, i de les R
parroquials que qualificaven bondats i
perill de la programació cinematogràfica,
em vaig haver d’anar arraulint després a
les sales de Tarragona i de Reus, i encara
després a Les Gavarres. És cert que he
criticat i que no m’agrada aquest model
d’oci, anglo-saxó que ha instaurat aquí
aquests centres on a més de cine, hi ha
botigues, boleres i pizzeries, i on s’hi ha
d’arribar gairebé sempre en cotxe. És
cert que a l’Olzina center, la majoria de
vila-secans, si vol, hi pot anar a peu, i
també és cert que ara que tenim deu
sales, és just l’època que els joves han
perdut l’hàbit d’anar al cine i que

competeixen sobretot a descarregar-se
els títols de les estrenes d’internet. Però
a aquells que fins ara hem hagut de patir
la massificació de Les Gavarres, ens podem
beneficiar de l’existència d’aquest nou
centre. Això ha fet a més, que ara a
Tarragona aquests mateixos programin
cinema en versió original subtitulada, una
opció que quedava reservada a les sales
de Barcelona, o al Centre de Lectura de
Reus o l’Antiga Audiència de Tarragona.
A més la recuperació, aquest estiu, de
projeccions al Centre, acaben de
completar una oferta, que ara a l’Olzina
center és sobretot comercial.
 Enhorabona doncs, aquest any els Reis,
han sigut cinematogràfics, els de Vila-
seca, i els de la pel·lícula del jove cineasta
Albert Serra “El cant dels ocells”,(que
només es pot veure a tres sales a tot
l’Estat);  és clar que viatgen per camins
diferents, el de l’art i el del negoci de
l’oci.

n’ha fet, dels estalvis de la gent? Qui els
té, els munts de milions? Fins a l’esclat de
la crisi, bancs i caixes competien entre ells
a l’hora d’anunciar els guanys més inflats.
Eren certes aquelles xifres? Qui controla
el gran capital, un cop constatada la gran
estafa? La desgraciada aventura entre la
Caixa i Riofisa (una relació de connotacions
incestuoses, encara que el fill sigui bord)
m’ha fet recordar la llegenda de Cronos.
Cronos, segons la mitologia grega, va
engendrar sis fills amb Rea, i els anava
devorant a mida que naixien, temorós
que li arrabassessin el poder. Zeus, el sisè
fill, es va salvar perquè Rea va enganyar
Cronos fent-lo creure que li donava el
nadó perquè se l’empassés, però en
realitat li va donar una pedra. Una pedra
com la que, ara per ara, no veurem posar
a Port Aventura Village. Apa, i bon profit!
Bona nit, estimat diari.
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Venda d’una finca municipal per fer-
hi una residència
L’Ajuntament de Vila-seca ha decidit
treure a subhasta una parcel·la de
propietat municipal per tal que una
empresa privada hi construeixi una nova
residència geriàtrica.
El solar que es posarà a la venda està
situat al pla parcial de Les Illes, a la Via
Màxima, entre la plaça Eugeni d’Ors i el
carrer Joanot Martorell.
La junta de govern local ha aprovat
aquest desembre el ple de clàusules i
l’inici del procés de licitació per vendre la
finca.
L’empresa que se la quedi hi haurà de
construir una residència per a la gent
gran. A diferència de la ja existent, que
és concertada, la nova serà de gestió
exclusivament privada.

Pròrroga per redactar el projecte
d’ampliació de la biblioteca
L’Ajuntament de Vila-seca ha acordat
ampliar el termini per redactar el projecte
d’ampliació de la biblioteca municipal. El
treball es va encarregar, el setembre de
2007, a l’arquitecte Josep Llinàs, el
mateix que va dissenyar l’edifici.
Les actuals instal·lacions ja fa temps que
són insuficients per atendre la creixent
demanda de la biblioteca i la multiplicitat
de serveis que ofereix. La redacció del
projecte d’ampliació es veu dificultada
pel fet que es fa en base a l’edifici actual.
Hi ha diferents alternatives i, en funció
de la que s’esculli, es pot condicionar el
futur de l’equipament. Per aquest motiu
l’arquitecte va sol·licitar la pròrroga del
contracte. La junta de govern local li ha
donat marge fins el 31 de desembre
d’enguany.
La idea inicial contemplava habilitar el pis
superior com a nou espai per a la biblioteca
i construir una nova ala al fons del jardí.
Ara, però s’han posat altres opcions
sobre la taula, que s’han d’avaluar a fons.
La redacció del projecte compta amb un
pressupost de 103.583,58 euros, dels
quals 95.000 es cobriran gràcies a una
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis
del govern català (2004-2007).
D’altra banda, la junta de govern local ha

aprovat les bases per cobrir dues places
de tècnic auxiliar a la biblioteca de Vila-
seca. La selecció es farà pel procés de
concurs-oposició.

Restauració del castell
L’empresa Soffitto Arquitectura SLP
s’encarregarà de la redacció del projecte
bàsic de restauració del Castell de Vila-
seca. Els treballs li han estat adjudicats
per un import de 18.635,40 euros.
De moment, al castell s’han fet treballs
d’urgència per garantir la seguretat de
l’edifici. Així, per exemple, el mes de juliol
es va aprovar el projecte de substitució
de la teulada, ja les bigues estan molt
malmeses per l’acció dels tèrmits. La
inversió aprovada en aquest cas fregava
el mig milió d’euros.
També en els darrers mesos s’han
enderrocat els coberts de la part de
darrere del castell.

Programes per promoure la igualtat
de gènere
L’Ajuntament ha presentat una sol·licitud
a la Diputació per formar part del programa
de desplegament de la xarxa d’Agents
Locals d’igualtat. Aquest projecte pretén
dotar els ens municipals de les eines
necessàries per fomentar la igualtat
d’oportunitats en el treball entre dones i
homes.
Amb aquesta iniciativa es vol garantir
l’accés de les dones al món laboral, així
com aconseguir una millora de les seves
condicions de treball.
Un tècnic de la Diputació ajudarà als
ajuntaments seleccionats a desenvolupar
programes d’integració laboral.
En aquest sentit, el consistori ha aprovat
la posada en marxa d’un curs d’atenció a
persones dependents adreçat a dones
amb especials dificultats d’inserció laboral.
El curs disposarà de 20 places i compta
amb una subvenció de 31.000 euros del
departament de Treball del Govern català.
Les classes, que tenen un caràcter
multidisciplinari, s’impartiran el CEP Frada.
D’altra banda, l’Ajuntament ha decidit
adherir-se al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques. Aquest programa
de formació adreçat als funcionaris
municipals es desenvolupa amb la
col·laboració dels sindicats CCOO i UGT.

Nou conveni de la policia local
L’Ajuntament de Vila-seca ha donat llum
verda a un nou acord marc de la policia
local. Aquest nou conveni laboral serà

vigent fins a finals de 2011. La negociació
entre el consistori i el cos policial s’ha
allargat durant tot 2008. L’anterior
conveni s’havia renovat per darrera
vegada l’any 2004.
El nou acord marc contempla
l’equiparació salarial amb el cos dels mossos
d’esquadra. Aquest és el factor principal
de l’increment de despesa en seguretat,
previst en els pressupostos de 2009.

Inversions en neteja
La junta de govern local ha acordat el
pagament de 2 milions d’euros a Urbaser,
la nova concessionària del servei de neteja
i recollida de residus del municipi.
Aquests diners serviran per amortitzar les
primeres inversions en maquinària i
contenidors que ha hagut de fer la
companyia per implantar el nou sistema
de neteja al municipi.
El ple de l’Ajuntament va aprovar el
contracte de la brossa el mes de juliol de
2008. El nou sistema de neteja i recollida
de residus començarà a funcionar a
principis d’aquest 2009.
El sistema que s’implantarà s’anomena
Easy i ja funciona en d’altres municipis
com Sant Joan d’Espí. Els vells contenidors
se substituiran per altres de més capacitat
i que tant poden anar soterrats, com en
superfície. Aquest nou model permet
una recollida de la brossa més ràpida i
silenciosa. Amb el nou sistema també es
vol reduir l’actual dispersió de contenidors
i incrementar la capacitat de recollida.
El contracte de la brossa té una vigència
de 12 anys. L’amortització de 2 milions
d’euros, ara aprovada, obliga a reajustar
el preu del contracte.
D’altra banda, l’Ajuntament de Vila-seca
ha aprovat adherir-se al conveni signat
per l’Agència de Residus de Catalunya i la
societat Ecovidrio pels anys 2008-2013.
D’aquesta manera es regula la gestió que
es farà al municipi dels residus de vidre
que es generen. Aquests seran traslladats
a centres de reciclatge i tractament
establerts per Ecovidrio. Aquest conveni
en substitueix un d’anterior i en millora
les condicions ja que, per exemple,
s’incrementa en un 5% el preu unitari
que Ecovidrio paga per les ampolles que
se separen per a ser reciclades.

Pisos de protecció oficial
La junta de govern local ha aprovat les
bases per a l’adjudicació de dos habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer.
Els dos pisos que ara surten a concurs
formen part de la promoció Valentí
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Almirall, impulsada per Adigsa.
L’Ajuntament ha decidit obrir una
convocatòria pública per llogar-los, ja que
havien quedat buits i s’ha exhaurit la llista
d’espera de gent que va optar a la
primera adjudicació.

Reg a la Torre d’en Dolsa
La junta de govern local ha adjudicat a
l’empresa Univerd Paisatgisme SL la
instal·lació i automatització de la xarxa de
reg del parc de la Torre d’en Dolsa. Els
treballs comptaran amb una inversió de
9.897,27 euros.
Aquesta nova xarxa de reg s’instal·larà en
els arboretums, que es van començar a
plantar l’any 2007 i que recullen totes les
varietats de garrofers i oliveres.

Aules d’extensió universitària per la
gent gran
L’Ajuntament de Vila-seca ha renovat el
conveni amb la Universitat Rovira i Virgili
per dur a terme una nova edició dels
cursos d’extensió universitària per a la
gent gran.
S’han programat 18 lliçons-conferències,
dues per mes, que seran impartides per
professors de la URV.
La matrícula costa 30 euros. La junta de
govern local ha aprovat una despesa de
1.600 euros per fer front al cost de
l’activitat.
D’altra banda, s’ha aprovat el pagament
de 3.000 euros al departament de Dret
Públic de la URV per a la realització
d’estudis de dret ambiental. Aquesta
subvenció s’emmarca en el conveni signat
per l’ajuntament i la universitat per
promoure aquests estudis.

Subvenció llar d’infants i transport
escolar
El departament d’Educació de la
Generalitat ha concedit una subvenció de
66.600 euros a l’Ajuntament de Vila-seca
per a l’escolarització d’alumnes a la llar
d’infants Fartes de la Pineda.
D’altra banda, l’Ajuntament ha acordat
ampliar el servei de transport escolar al
barri de la Plana. D’una banda, es donarà
resposta als alumnes d’ESO que, tres dies
a la setmana, tenen també classe per la
tarda. En aquest cas la junta de govern
local ha previst una despesa de 1.965,60
euros. Per aquest servei els alumnes
hauran de pagar 7 euros al mes. D’altra
banda, els alumnes de batxillerat de la
Plana disposen d’un sistema de transport
amb autoturismes, ja que el seu horari és
diferent dels d’ESO i no poden utilitzar
l’autobús. En aquest cas el pressupost del

transport s’ha fixat en 588 euros. Els
estudiants han de pagar 15 euros al
mes.
D’altra, banda, la junta de govern local
ha aprovat una despesa de 3.904,56
euros per comprar gas-oil per a la
calefacció del CEIP La Plana.

Gestió de l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Vila-seca ha encarregat
a la Fundació URV la redacció del plec de
condicions tècniques que s’utilitzaran
per adjudicar el servei de gestió integral
de l’enllumenat públic.
El departament d’Enginyeria Electrònica
i Elèctrica de la URV elaborarà el
document, que compta amb un
pressupost de 20.601,60 euros.
D’altra banda, la junta de govern ha
adjudicat a l’empresa Roigé-Saltó el servei
de manteniment de les instal·lacions
elèctriques i climatització de la casa
consistorial. El pressupost és de
10.259,60 euros.

Llicència ambiental del Centre d’Alta
Resolució
La junta de govern ha adjudicat a la
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla la
redacció del projecte de ll icència
ambiental i el pla d’emergència del nou
centre sanitari de Vila-seca, que
substituirà l’actual CAP.
L’elaboració del document compta amb
un pressupost de 15.000 euros. Aquests
diners els pagarà l’Ajuntament, segons
el conveni signat l’any 2006 amb la Xarxa
Sanitària de Santa Tecla per tirar
endavant el projecte del nou Centre
d’Ata Resolució (CAR). Segons aquest
conveni el consistori ha d’assumir totes
les despeses de redacció dels documents
tècnics necessaris per posar en marxa el
centre, que està concebut com un
hospital lleuger.
La inversió per la construcció del CAR
l’avançarà l’Ajuntament i després serà
retornada per la Generalitat. El projecte
executiu del nou equipament sanitari es
va aprovar el passat mes de novembre i
contempla una inversió superior als 8
milions d’euros.

Subvencions
- 1.298 euros a l’Associació de

Veïns de la Formiga per sufragar
les despeses de la festa dels
blocs Sant Esteve 2008.

- 300 euros per a l’Associació Ment
i Salut La Muralla de Tarragona

per a la creació d’un hort ecològic.
- 600 euros per a l’Associació

AFANOC per a l’organització de
la campanya “Posa’t la gorra”
destinada a recaptar fons pel
nens que pateixen càncer.

- 2.200 euros per a la celebració del
dia contra la violència de gènere.
Al teatre El Centre la companyia
NS Danza va presentar un
espectacle de poesia i dansa
contemporània.

Juntes de
govern local de

Salou
Remodelació Covamar
La junta de govern local de Salou ha
aprovat el projecte d’ampliació de la xarxa
de pluvials de la urbanització Covamar. El
cost de l’obra s’ha xifrat en 118.864,57
euros. Aquest nou projecte és
complementari al de remodelació de la
urbanització que es va aprovar el passat
mes d’agost.
Per les seves característiques i interès
general, l’Ajuntament ha decidit que, en
el cas dels pluvials, es farà càrrec de tot
el cost de l ’obra i no s’aplicaran
contribucions especials.
També s’ha acordat demanar autorització
al departament de Política Territorial i
Obres Públiques del Govern català, ja que
la construcció de les canalitzacions
afectarà l’autovia de Tarragona-Salou (C-
31b).

Subvencions del Pla Únic d’Obres i
Serveis
El departament de Governació de la
Generalitat ha atorgat una subvenció de
338.800 euros a l’Ajuntament de Salou
per a construir la llar d’infants del carrer
Domènech Sugrañes i Gras. Les obres
van tenir un cost d’1.430.000 euros.
L’ajut que ara arriba surt del Pla Únic
d’obres i Serveis del quadrienni 2004-
2007.
Aquest també és el cas de la subvenció
de 42.000 euros que ha rebut
l ’Ajuntament per les obres de
soterrament de contenidors de recollida
selectiva a la plaça de la Província i al
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Plens i juntes de govern

carrer Barcelona. Les obres es van
pressupostar en 155.882,03 euros.

Campanya per fomentar la recollida
selectiva
La junta de govern ha adjudicat a l’empresa
Hèlix, serveis educatius i ambientals SL
l’elaboració d’una campanya de
comunicació per millorar la recollida
selectiva de residus al municipi. Aquesta
campanya tindrà un sot de 65.876,39
euros.

Conveni Carretera i Manta
L’Ajuntament de Salou ha aprovat
renovar el conveni de col·laboració amb
Vila-seca i Cambrils per seguir organitzant
el programa d’activitats per a joves
Carretera i Manta.
L’objectiu d’aquest conveni és
mancomunar esforços entre els tres
municipis per tal d’oferir un programa
d’activitats divers i de qualitat, que serveixi
per atendre les demandes de formació i
lleure dels joves.
La gestió del programa s’encarrega cada
any, de forma rotatòria, a un dels
Ajuntaments. En l’edició de 2009 les
tasques de coordinació recauen en el de
Vila-seca, que haurà d’avançar les
despeses. Les inversions seran retornades
després pels altres dos Ajuntaments en
funció del nombre de participants.
El conveni subscrit regula la constitució
d’una comissió tècnica que es reunirà de
forma periòdica per fer el seguiment del
programa.
També s’hi estableixen normes bàsiques,
com el nombre mínim de persones
necessàries per tirar endavant una
activitat. Així, per exemple, en els cursos
cal que hi hagi un mínim d’entre 8 i 13
inscrits, mentre que per a les sortides cal
un mínim de 30 participants.
El programa del Carretera i Manta per al
primer trimestre de 2009 inclou cinc
sortides a la neu i una al Carnaval de
Sitges. També s’han organitzat tallers
d’informàtica, cuina, batuka, monitoratge,
cinema i maquillatge escènic. En total hi
ha una vintena d’activitats programades.

Despeses Parc de Nadal i Festa de
Cap d’Any
L’organització del Parc de Nadal ha
comptat enguany amb un pressupost de
40.000 euros. Aquesta quantitat inclou
els tallers, les atraccions i el material i
equipament utilitzat. El preu de les
entrades s’havia fixat en 3 euros i en 16,9
l’abonament per a tots els dies.
D’altra banda, la revetlla de Cap d’Any ha

Salou ha suposat una despesa de 13.000
euros. El mal estat en què va quedar el
pavelló després de la tempesta de principis
de novembre, ha obligat en aquesta
ocasió a muntar una carpa per a fer-hi la
festa. El l loguer de l ’envelat i la
contractació de seguretat han suposat
la principal despesa.

Indemnització a un particular
L’Ajuntament de Salou haurà
d’indemnitzar un particular que era
propietari de quatre places d’aparcament
a la Unitat d’Actuació Cap Salou 9. L’home
havia interposat denúncia contra el
consistori i la justícia li ha donat la raó. Els
serveis tècnics municipals han valorat en
16.250 euros el preu de les quatre
places de pàrquing, que l’Ajuntament
haurà de pagar en compliment d’una
sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.

Ple de Salou
Dijous 18 de desembre tinguè lloc el ple
ordinari del mes de desembre de
l’Ajuntament de Salou, amb la
presentació del Pressupost municipal per
a l’exercici 2009, com a punt més
important, i del que informem en altres
pàgines d’aquest número.
En assumptes de Serveis Econòmics, es
va aprovar per uninimitat la bonificació
de l’ICIO per a la instal.lació d’una sirena
d’emergència química per part de la
Generalitat de Catalunya, les tarifes
d’autotaxis per l’any 2009 (amb un
increment mitjà del 6,9%) i l’allargament
en 15 dies del termini d’exposició pública
de l’acord provisional d’imposició i
ordenació de contribucions especials de
Covamar. Amb els vots en contra de PP
i FUpS, es van aprovar els preus del
trnsport escolar pel curs 2008-2009.
L’oposició en demanava la gratuïtat. El
servei val 217.174 euros, del quals 60.000
els paguen els usuaris.
En assumptes de Planificació Territorial,
es va aprovar per uninimitat la pròrroga
de la suspensió de l’atorgament de
llicències d’obres i edificació de l’àmbit
dels bloc 7 i 8 del complex residencial
“Casas Blancas”, així com l’adhesió al
conveni de col.laboració entre l’Agència
de Residus i Ecovidrio 2008-2013.
En assumptes de Serveis Interns, i amb
els vots en contra de FUpS i PP es va
aprovar l’expedient administratiu relatiu
al procediment negociat convocat per a

l’atorgament de la concessió demanial de
l’ús privatiu d’una parcel.la municipal per
a la construcció i explotació d’un centre
d’ensenyament reglat en l lengua
estrangera de titularitat privada. Han
estat invitades a participar-hi tres
empreses.
En assumptes de Serveis a les Persones,
es va aprovar per unanimitat canviar la
denominació del CEIP “Salou II” per la de
“Voramar”.
En el capítol d’assumptes urgents, es va
aprovar per unanimitat la cessió gratuïta
al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya del solar municipal
ubicat al C/ Camí de Pla de Maset amb la
finalitat de construir-hi un nou CEIP de 2
línies (3-16 anys).
Es tracta d’una finca inscrita en l’inventari
de béns del municipi ara qualificada com
a bé patrimonial de 10.000 metres
quadrats de superfície i de figura irregular.
En relació a l’equipament escolar, el
Departament d’Educació directament o
a través de l’ens que determini, es farà
càrrec del manteniment normatiu i del
preventiu, així com de totes les reformes,
adequacions i millores que requerís el
centre educatiu. L’Ajuntament assumirà
les despeses corresponents a la vigilància,
neteja, subministraments (electricitat,
aigua i combustibles) i conserge en el cas
que se’n disposi, així com el manteniment
correctiu (petits desperfectes que es
derivin de l’activitat escolar ordinària com
ara bombetes, reposició de vidres trencats,
etc.). D’altra banda, es garantirà l’ús de
l’equipament escolar, inclòs el solar no
edificat, per part de l’AMPA del centre i
de les entitats i associacions ciutadanes
del municipi que ho sol·l icit in a
l’Ajuntament.
En el torn de precs i preguntes, el
portaveu de FUpS, Pere Granados, va
demanar que l’Ajuntament reclami a la
Generalitat el pagament de les
subvencions compromeses per les fonts
ornamentals de la façana marítima i pel
jardí botànic.
Ja fora del ple, el PSC local, en un breu
comunicat de premsa, manifestava que
“dóna suport i valora la voluntat que els
pressupostos municipals tinguin la virtut
de contenció i també que es vulguin
prioritzar els temes de caire més social i de
foment de la creació de treball”. En
aquest sentit, segons l´Executiva, amb
aquestes prioritats, “la dinàmica del
municipi no quedarà aturada per les
circumstàncies econòmiques actuals”.
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Lament des del (gairebé)
desconeixement

Per als impacients en la lectura: en els carrers
d’algunes ciutats d’Haití poden comprar-se
tortitas fetes amb fang, sal i greix vegetal,
torrades al sol. No es tracta d’un colorista
costum gastronòmic. El que era un suplement
dietètic tradicional per a les embarassades, en
aquest moment és el que permet sobreviure a
molts haitians. Haití es mor de fam.

Si amb això en tenen prou per a pensar-hi,
endavant; si, simplement, no volen fer-ho,
suposo que estan en el seu dret (encara que,
per ser sincers, només ho suposo). Els qui
vulguin saber-ne una mica més i compartir
aquesta punyent reflexió, siguin benvinguts a
aquestes línies.

Les dades

- Haití és el país més pobre d’Amèrica i un dels
més pobres del món.
- Dels seus prop de nou milions d’habitants, es
calcula que uns tres milions i mig passen fam
(repeteixo: que uns tres milions i mig de
persones passen fam).
- Hi ha dos agreujants per a la situació de
pobresa que Haití arrossega des de fa dècades:

1.-l’increment del preu dels aliments que ha
d’importar per a l’alimentació elemental de la
població (entre 2007 i 2008 han augmentat un
52% de mitjana; i l’arròs, aliment base, ha
pujat un 200%, ja que menys d’una quarta
part de l’arròs consumit és de producció
autòctona);
2.-les últimes quatre tempestes tropicals que
entre agost i setembre van devastar el territori
i que fan que el cap de Tasques Humanitàries
de l’ONU afirmi que Haití es troba en un dels
pitjors desastres, si no el pitjor, des de fa més
de cent anys.

El que ja sé

Sé que hi ha molta demagògia quan s’afirma
que mentre milions de persones caminem
preocupades per com baixar de pes, hi ha
altres ocupats a sobreviure a la fam. Però tot
i això, reconec la part de veritat que hi ha en
aquesta afirmació; el fet objectiu: que la
producció d’aliments en el món és el doble que
els seus habitants. I el que escandalitza és
que, malgrat això, hi hagi 923 milions de
famolencs en aquest mateix món, segons
xifres facilitades per les organitzacions de la
Campanya Dret a l’Alimentació.

Sé que només la bona voluntat no basta. En
aquests moments, la situació és tan greu que
ni tan sols poden anar a Haití els que estarien
disposats a col·laborar en la reconstrucció del
país, a causa de la perillositat per robatoris i
segrestos. Però també sé que fins i tot els
millors coneixements poden fer-se malbé si no
van ungits d’aquesta bona voluntat que fa que
serveixin per al bé dels qui viuen.
És clar que, en un altre ordre de coses, sé que
la corrupció política i institucional obstaculitza
la intervenció d’efectius estrangers i la neta
distribució de les donacions a través de governs

i institucions. I que si no s’intervé d’una manera
més efectiva a Haití és perquè aquest país fa
una funció de magatzem de droga destinada a
països desenvolupats.
Com també sé que països occidentals van
espoliar Haití de la seva riquesa natural i van
motivar, almenys en part, la situació en què es
troben. Encara que també sé que no podem
quedar-nos sempre recordant el que va succeir
si de debò volem incidir en el que succeeix ara.
Finalment sé que no necessito conèixer cap
haitià perquè la seva situació m’importi en una
mesura o altra, ni tenir les dades exactes de
la fam a Haití o en altres llocs del món per a
saber que és injust; que no té per què continuar
essent així perquè hi ha els mitjans i tècniques
per a resoldre-ho; i que el silenci, la ignorància
deliberada són còmplices del sofriment de bona
part del món.

El que s’està fent

Les polítiques agràries s’han centrat en els
últims temps en la rendibilitat comercial en lloc
de fer-ho en el dret a l’alimentació. Hi ha pocs
programes dedicats a l’autoabastiment, fet
que alguns justifiquen amb l’argument que
l’economia dels països ha d’assolir el poder
adquisitiu necessari per a importar el que
necessitin. És clar que si, tal com ha passat, les
tempestes devasten el territori, fan
desaparèixer pobles i carreteres, a més d’altres
infraestructures, i converteixen els conreus
en zones fangoses, difícilment podrà seguir
vivint la població perquè no tindrà cap font
d’ingressos i seguirà depenent dels aliments
importats que no pot pagar.
L’ONU ha sol·licitat 107 milions de dòlars a la
comunitat internacional per a fer front al que
és més urgent dels pròxims sis mesos. Però fins
al moment, ha estat lliurat o promès només el
40% del que s’ha sol·licitat.

El Fons Internacional de Desenvolupament
Agrícola (FIDA) prepara un paquet de 10,2
milions de dòlars per a incrementar la producció
agrícola, i l’Organització de les Nacions Unides
per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) ha
explicat que uns 240.000 agricultors a Haití
rebran llavors i plantes en els pròxims mesos
com a part d’un recent acord amb el govern
haitià.

Almenys, Brasil, Argentina i la ciutat de Santiago
de la veïna República Dominicana, han enviat
ajudes bé en forma d’aliments, bé de
contingents d’ajuda humanitària.
Tot això és dramàticament insuficient per a
aquesta fam en el cor d’Amèrica.

El que em fa pensar

Que la justícia sola no arriba a fer-se càrrec
d’aquests oblidats. L’ànima de la justícia és
l’amor; la llei només és un instrument. Amor que
s’expressa en forma de solidaritat quan es
dirigeix als qui no coneixem. Amor que sap
concretar-se creativament fent que el que ha
de ser perquè és bo, sigui.

Que hauríem de trobar la manera que els
ciutadans dels països democràtics, sigui com a
individus, sigui agrupats en entitats de la
societat civil, puguem incidir en les polítiques
reals immediates dels nostres governs. Perquè
estic convençuda que bona part de la població
es nega, com jo, a resignar-se que hi hagi en
el món realitats tan profundament injustes
amb la vida, amb els existents, i voldria que des
dels nostres estats i teixit social es fes alguna
cosa al respecte.
Que fer el desentès davant d’aquesta
clamorosa —i escandalosa— situació ens fa
indignes com a éssers humans; de la mateixa
manera que obrir la mirada a la seva desgràcia
i dolor ens dignifica i realitza com a congèneres
seus, germans en l’existència.

Allò a què em resisteixo

A cedir a la constant sensació que el que jo puc
fer —per exemple, escriure aquest article que
vostès amablement estan llegint— no serveix
per a res, i que més val que no perdi el temps
ni els el faci perdre a vostès.
Em nego a deixar la vida a la deriva, quan
tantes capacitats sumem entre tots perquè
pugui prendre un rumb que permeti viure a tots
amb dignitat i fins amb felicitat.

Epíleg

Recordo una reflexió que fa dècades ens
regalava un home savi. Parlant de la relació
entre Espanya i Portugal, deia que mentre
Espanya no sabés mirar adequadament el país
veí i es preocupés amb ell també del seu
desenvolupament i benestar, tampoc Europa
no miraria amb respecte cap a Espanya.
Tal vegada sigui tota aquesta Amèrica que
camina patint en diferents graus, la que hagi
de protestar i respondre en primera instància
a la situació d’aquests germans seus, els més
pobres d’entre els pobres, liderant l’acció que,
per descomptat, també des dels altres
continents ha de produir-se. Així tot Amèrica
serà contemplada i tractada amb respecte i
igualtat per part dels altres països i continents.

Fa uns mesos s’estrenava el film documental
Invisibles, produït per Javier Bardem i en el qual
es reunien diferents microdocumentals signats
per uns quants directors que treien a la llum
algunes realitats dramàtiques del nostre món.
Haití és un altre dels «invisibles» d’aquest món
nostre tan opulent, que mereix ser il·luminat
amb una mica d’esperança efectiva i concreta.
Encara que, si em permeten, Haití no és, en
realitat, res, mentre que els haitians ho són
tot, perquè ells sí que són éssers existents,
que bateguen fatigosament per subsistir en
aquest món.

Per als que hagin arribat fins aquí, gràcies en
nom d’aquells que l’únic consol que tindran
serà, tal vegada, que no els hàgim ignorat del
tot.
Natàlia Plá i Vidal, Doctora en

Filosofia. Salamanca, desembre 2008
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Els Amics del Teatre de Vila-seca celebren els seus 10
primers anys d’existència i ho fan amb una programació
de solvència contrastada.

“SOBRE ELS DANYS DEL TABAC”
d’Anton Txèkhov

Xavier Graset

Textos de Karl Valentin

Cristina Masdeu, Raquel Masdeu i Pau Feliu

Direcció :  Francesc Ferro
Dia 14 de febrer a les 22h. Auditori Josep Carreras

“EL LLEIG”
de Marius von Mayenburg

Joan Negrié, Oriol Grau, Neus Umbert, Pep Muñoz
Direcció : Juan Carlos Martel
Dia 14 de març a les 22h. Teatre El Centre

“EL MESSIES”
de Patrick Barlow

Toni Albà, Fermí Fernández, Elena Roche
Direcció : Roger Peña Carulla
Dia 18 d’abril a les 22h. Teatre El Centre

“ADULTERIS”
de Woody Allen

La Tramoia
Direcció :  Alícia Bescós i Pep Graset
Dia 16 de maig a les 22h.Teatre El Centre

“FUM”
de Teatre de Guerrilla

Teatre de Guerrilla
Direcció : Quim Masferrer
Dia 13 de juny a les 22h. Teatre El Centre

“SOBRE ELS DANYS DEL
TABAC”

d’Anton Txèkhov

El periodista i també actor Xavier Graset ens oferirà el
monòleg Sobre els danys del tabac.

El text, “deliciós” segons Xavier Graset, neix de l’experiència
com a metge del mateix autor, una experiència que el va
portar a escriure uns textos que han donat lloc a un monòleg
on “se’n fot de les conferències”. Aquesta no és la primera
experiència teatral de Xavier Graset, que va formar part
durant molts anys del grup teatral La Tramoia de Vila-seca i
que des de fa un parell d’anys ha “recuperat l’empremta
teatral” en l’obra El mort, estrenada al Teatre Fortuny i a més,
participa als Pastorets de Vila-seca en el paper de Lluquet.
Tot i així, és la primera vegada que s’encara a “un monòleg
de quaranta-cinc minuts”. L’experiència, apunta Graset, no
implica un canvi en la seva trajectòria professional: “El teatre
el faig a més a més”.

L’obra Sobre els danys del tabac es complementa amb dos
textos breus de Karl Valentin a càrrec de Cristina Masdeu,
Raquel Masdeu i Pau Feliu.

Director : Francesc Ferro

Dia 14 de febrer a les 22 h. Auditori Josep Carreras

Preu 10 •

Pels Amics del Teatre de Vila-seca  aquesta actuació és de
franc per a celebrar el 10è Aniversari de l’Entitat; cal que
demaneu la vostra invitació fins deu dies abans.

TEATRE A VILA-SECA 2009

Xavier Graset a l’obra ‘Sobre els danys del tabac’
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Correu Obert
EL 2008, SENS DUBTE, PASSARÀ A
LA HISTÒRIA

Aquest any que s’acaba, sens dubte, serà
recordat per tots nosaltres, cert és que
alguns ho recordaran pitjor que d’altres.
No es pot dir que el sistema financer
gaudeixi de bona salut, tenint en compte
l’esdevingut durant aquest any, més
concretament durant els últims sis mesos,
i això va per aquells que tan alegrement
diuen tant en els mitjans de comunicació
com en el Parlament que el sistema
financer espanyol no solament gaudeix
de bona salut si no que és exemple
mundial, doncs bé, o aquests senyors
menteixen o simplement encobreixen,
que és pitjor, pel qual si llancem la vista
enrere i fem una miqueta de memòria ens
podem trobar amb perles de la talla de
Rumasa, Banca Catalana, De la Rosa
(empresari model, amb la benedicció del
Sr. Jordi Pujol), Banesto (amb el seu Mario
Conde), Gescartera (inestimable evasió
de capital), Banco Santander, BBV, Fons
Filatèlic, i així un després d’altre.
Amb aquests antecedents, els milers de
milions que de les arques públiques aniran
a les entitats financeres, que s’atreveixen
a publicar que aquest any guanyaran un
25% més que l’any anterior, ens prenen
el pèl? On són els beneficis dels últims 10
anys? On són aquests diners?.
Mentrestant, i com sempre, els empresaris
treballadors, autònoms i petits, perdem
els nostres llocs de treball, el nostre
habitatge, les nostres empreses i béns, i
ens ratllen de morosos per no tenir dret
al crèdit, mentre veiem com injecten els
nostres diners, els diners públics, els diners
de tots als quals els permeten
descapitalitzar les seves empreses i posar
en perill els dipòsits dels seus clients i
aquests els anomenen senyors.
A tot això, els governs de molts països
estan d’esquena als treballadors, autònoms
i pimes, que cada dia van a la ruïna,
engrandeixen les llistes de l’atur mentre
d’altres s’enriqueixen encara més a costa
d’enganys i estafes. Per això, sovint em
pregunto si els nostres estalvis són segurs,
si realment són fiables les entitats
financeres, aquestes mateixes que a tí et
demanen moltes garanties i avals per
deixar-te un cèntim, i tanmateix per als
dipòsits d’estalvi, ells et donen un pernil
(en el millor dels casos), però, on són els
seus avals i garanties que els nostres
diners són segurs amb ells?.
Seria bo que els senyors dels diferents
governs, aquests que se suposa vetllen
pel nostre benestar, ens diguin quan

creuen que podrem accedir als crèdits
treballadors, autònoms i pimes, dels diners
públics que s’han injectat a les entitats
financeres, o servirà per pagar les
indemnitzacions dels alts càrrecs
d’aquestes mateixes entitats, pel bé que
ens han estafat.

Amb aquest panorama, potser, el 2008
passi a la història com l’any de l’inici de la
caiguda del sistema capitalista i el lliure
mercat.

Antonio Ruíz Marchante
Responsable de ICV a Vila-seca

FESTA DE CAP D’ANY: UNA DESPESA
PER UNS, UNA INVERSIÓ PER ALTRES

Per segon any consecutiu, la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Salou i el
Consell Local de Joventut co-organitzen
la festa de Cap d’Any, un esdeveniment
que, com a conseqüència de l’esclafit del
passat mes de novembre, haurà de canviar
d’ubicació: tindrà lloc al carrer de l’Advocat
Gallego (entre el Pavelló Municipal i
l’institut Jaume I).

Considero que la festa de Cap d’Any és
una inversió i no una despesa innecessària
en aquests temps de crisi, com alguns
consideren. Què em porta a tenir aquesta
consideració?

En primer lloc: que en aquest acte, des
de la planificació inicial fins l’execució i la
posterior avaluació, són els joves d’aquests
municipi els veritables protagonistes. Els i
les joves de Salou van ser els qui, fa més
d’un any i a través del Consell Local de
Joventut, em van proposar fer realitat
aquest projecte.
Es tracta d’una inversió perquè amb els
13.000 euros que destina l’Ajuntament,

es preveuen uns ingressos, a través de la
venda d’entrades, de fins a 30.000 euros.
Aquests seran repartits entre les diferents
entitats del poble: d’aquesta forma, el
50% es destinarà al Consell Local de
Joventut per sufragar despeses de la
festa i per fer realitat diversos projectes
durant l’any; i l’altre 50% es destina a les
entitats que han participat en la seva
venda.

Arribat a aquest punt, qui pot no
considerar aquesta festa una inversió?. És
clar que aquesta festa és una inversió:
entre altres motius, perquè apleguem en
un mateix recinte a gent d’aquí, a gent
de totes les edats, a gent amb ganes de
viure en una ciutat que li genera
oportunitats d’oci.
El que pretenem és, en definitiva, que els
ciutadans i les ciutadanes, els i les joves,
que normalment no celebren aquesta
festa, tinguin l’oportunitat de fer-ho. I ho
puguin celebrar al costat de casa, amb els
seus amics de Salou, amb la seguretat de
no veure’s obligat a agafar el cotxe i a un
preu assequible.

Com a regidor de Joventut, tinc l’obligació
d’escoltar allò que em reclamen els i les
joves de Salou. Per això, per segon any
consecutiu, la meva regidoria ha organitzat
aquesta festa de Cap d’Any. Una festa
que ens posa de manifest la implicació i la
participació dels i les joves de Salou en la
vida de la seva ciutat. Una festa que és
una oportunitat més per donar vida a les
nostres entitats. Una festa que és el millor
exemple d’aquest poble unit que viu amb
il·lusió.

Per cert, esteu tots convidats!

Daniel López García
Regidor de Joventut de
l’Ajuntament de Salou

LLIBRERIA
PAPERERIA
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Esports
HOQUEI

1a NACIONAL
Taradell / Ercros Vila-seca               6-5
Ercros Vila-seca / Voltregà              5-1
Ercros Vila-seca és 5è, amb 8 pg, 4 pp i
32 punts

CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ A
Grup I
Vila-seca / Monjos                         7-0
SHUM Maçanet B / Vila-seca           3-7
Vila-seca és 1r, amb 2 pg i 6 punts

CAMPIONAT TERR. BENJAMÍ
Reus Deportiu B / Vila-seca            3-8
Reus Ploms / Vila-seca                 3-10
Vila-seca és 1r, amb 9 pg, 1 pe i 28
punts

CAMPIONAT TERR. PRE-BENJAMÍ
Reus Deportiu / Vila-seca               2-3
Reus Ploms / Vila-seca                   3-0

VOLEIBOL
CAMP. CATALUNYA 1a DIV.FEMENÍ
Salou / Morell A                            3-1
Olot / Salou                                 3-0
Salou és 4t, amb 6 pg i 3 pp

CAMP. CATALUNYA 2a DIVISIÓ
JUVENIL FEMENÍ
Sant Esteve / Salou                      3-0
Salou / Vall d’Hebron                    3-2
Salou és 7è, amb 5 pg i 5 pp

CAMPIONAT CATALUNYA 1a
DIVISIÓ INFANTIL FEMENÍ Gr.1
EP Granollers / Escola Elisabeth   0-3
Sant Cugat / Escola Elisabeth     3-0
Escola Elisabeth és 6è, amb 5 pg i 5 pp

CAMPIONAT CATALUNYA 2a
DIVISIÓ CADET FEMENÍ Gr.1
Escola Elisabeth / S.Pere i S.Pau  0-3
Vilassar / Escola Elisabeth    3-0
Escola Elisabeth és 7è, amb 4 pg i 6 pp

1a DIVISIÓ ESTATAL MASCULINA
Gr.B
Salou / Elx    3-1
Vall d’Hebron / Salou    3-1
Salou és 2n, amb 6 pg i 2 pp

FUTBOL
1a TERRITORIAL Grup 6
Camp Clar / Vila-seca                     0-1

Vila-seca / Jesús Catalònia            3-1
Remolins Bítem / Vila-seca            1-1
Vila-seca / Gandesa                     1-2
Aldeana / Vila-seca                      1-1
Vila-seca és 8è, amb 6 pg, 5 pe, 4 pp
i 23 punts

2a TERRITORIAL Grup 2
Vila-seca B / Salou                      0-2
Salou / Icomar                           4-1
Alhambra / Vila-seca B                 0-0
Salou / Alhambra                        4-0
Vila-seca B / Rayo Tgn                1-3
Rayo Tgn / Salou                       3-6
L’Hospitalet / Vila-seca B             1-4
Salou / L’Hospitalet                    8-2
Vila-seca B / Tarragona               1-1
Salou és 2n, amb 9 pg, 4 pe, 2 pp i
31 punts
Vila-seca B és 15è, amb 3 pg, 3 pe, 9
pp i 12 punts

3a TERRITORIAL Grup 23
Salou B / Mont-roig                    5-2
Vandellós / Salou B                    1-1
Riudecols / Salou B                    1-0
Salou B és 5è, amb 4 pg, 3 pe, 3 pp i
15 punts

JUVENIL  1a DIVISIÓ Grup 8
Salou / Pare Manyanet                3-2
Roda de Barà / Vila-seca              2-4
La Selva / Salou                         2-1
Vila-seca / Bonavista                   3-0
Salou / La Floresta B                   3-7
S.Pere i S.Pau / Vila-seca             0-4
Vila-seca és 3r, amb 10 pg, 1 pe, 2
pp i 31 punts
Salou és 15è, amb 1 pg, 1 pe, 11 pp i
4 punts

CADET 1a DIVISIÓ Grup 13
Salou / Pare Manyanet                2-2
Vila-seca / Astorga                    10-1
La Canonja / Salou                      1-0
La Salle Reus / Vila-seca               2-4
Salou / Torreforta                       2-4
Cambrils / Vila-seca                      3-0
Vila-seca és 7è, amb 5 pg, 2 pe, 5 pp
i 17 punts
Salou és 13è, amb 1 pg, 2 pe, 9 pp i
5 punts

INFANTIL 1a DIVISIÓ Grup 13
Montblanc / Salou                      2-1
Salou / Cambrils                         1-7
Salou / La Pastoreta                   2-3
S.Pere i S.Pau / Salou                 1-1
Salou és 12è, amb 3 pg, 3 pe, 6 pp i
12 punts

ALEVÍ  1a DIVISIÓ Grup 13
Vila-seca / La Granja                    1-2

Salou / Santes Creus                    4-1
Cambrils / Vila-seca                       2-0
L’Hospitalet / Salou                      0-9
Vila-seca / La Salle Reus                0-2
Salou / Tancat                            3-1
La Granja / Salou                         2-1
Salou és 4t, amb 9 pg, 1 pe, 3 pp i 28
punts
Vila-seca és 14è, amb 1 pg, 1 pe, 10
pp i 4 punts

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ Grup 1
Salou / Rubí                                2-0
Xaica / Salou                               3-2
Salou / Polvoritense                     0-2
Salou és 11è, amb 5 pg, 2pe, 8 pp i
17 punts

FUTBOL SALA
1a NACIONAL B Grup 2
S.Andreu de la Barca / Vila-seca     3-3
Tàrrega / Salou                           3-2
Vila-seca / Balaguer                      7-1
Salou / S.Andreu de la Barca         4-5
L’Ametlla de Merola / Vila-seca       4-8
Balaguer / Salou                          5-5
Vila-seca / Casa Alcalà                   1-0
Salou / L’Ametlla de Merola           2-4
Bar Mi Casa / Vila-seca                  8-4
PB Solsona / Salou                       4-3
PB Castelldefels / Vila-seca             4-7
Vila-seca és 2n, amb 8 pg, 1 pe, 4 pp i
25 punts
Salou és 13è, amb 2 pg, 3 pe, 7 pp i 9
punts

BÀSQUET
COPA CATALUNYA Grup 2
GAM Vila-seca / Martorell           85-76
Sagrada Família / GAM Vila-seca  87-88
GAM Vila-seca és 1r, amb 11 pg i 2 pp

CAMPIONAT CATALUNYA MASCULI
1a Categoria Grup 2
Vendrell / Salou                       82-74
Salou / Collblanc                       77-84
Salou és 12è, amb 4 pg i 9 pp

CONJUNTA MASCULÍ 2a a Sots-21
Territorial
L’Ampolla / Salou S-21              57-54
Salou S-21 és 15è, amb 1 pg i 10 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULÍ
Fase prèvia Grup 1
Vila-seca / Torredembarra        54-118
CBT / Vila-seca                       106-29



esports

Vila-seca és 11è, amb 1 pg i 10 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULÍ
Fase prèvia Grup 2
AAEET / Salou                         78-60
Salou / Vendrell                        58-81
Salou és 13è, amb 11 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell B
Grup 4
Morell / Salou                           36-83
Salou / Puigcerver                    51-82
Salou és 8è, amb 3 pg i 6 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell B
Grup 5
Vila-seca / Morell                       65-58
ADT / Vila-seca                         53-58
Vila-seca és 4t, amb 7 pg i 3 pp

PRE-INFANTIL MASCULÍ Fase prèvia
Grup 1
Vila-seca és 7è, amb 3 pg i 5 pp

CAMPIONAT CATALUNYA 3a
Categoria A Femení Grup 1
AAEET / Vila-seca                     52-31
Vendrell / Salou                       58-39
Salou és 9è, amb 1 pg i 8 pp
Vila-seca és 10è, amb 1 pg i 8 pp

CADET FEMENÍ Fase prèvia Nivell B
Grup 3
Vila-seca és 7è, amb 4 pg i 3 pp

INFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL
Fase prèvia Grup 3
Vila-seca / La Selva                     9-59
Classificació final: Vila-seca 6è, amb 1 pg
i 9 pp

Neix el Torneig de Nadal del CH Vila-seca

Els passat dies 6 i 7 de desembre tinguè
lloc la primera edició del Torneig de
Nadal d’hoquei base del CH Vila-seca. El
club vila-secà té intenció d’anar ampliant
les categories participants ens els anys
propers, després que en aquesta edició
ho fessin les categories pre-benjamí,
benjamí i aleví. Juntament amb la
participació del club local es va comptar
amb la del CP Vic, del Col.legi Sant
Josep, de Sant Sadurní d’Anoia, i del
Caixa Penedès – Lope de Vega HC, de
Castellò. En total, un centenar de nens
i nenes d’dats compreses entre els 7 i els
12 anys, que van disputar un apretat
calendari de 18 partits.
Dissabte a la tarda hi va haver una sessió

d’entrenament col.lectiu, un “clínic” dirigit
pel seleccionador absoluta català, Jordi
Camps, de qui els joves esportistes van
tenir ocasió d’aprendre un grapat de
coses. Diumenge al matí es va
desenvolupar, a la pista exterior del pavelló
municipal, un interessant  concurs de
llançament de faltes directes i de penaltis
en què jugadors i porters van tenir
oportunitat de mostrar les seves
respectives habilitats.
La intenció del CH Vila-seca, és que el
Torneig de Nadal esdevingui un torneig
de referència en l’àmbit de l’hoquei patins
català, i espera en edicions a venir comptar
amb la presència de clubs d’altres països.
En aquesta primera edició van comptar
amb la col.laboració de l’Ajuntament, de
la Federació Catalana de Patinatge, de
l’IES Ramon Barbat i Miracle i de diverses
empreses de la zona (Hotel Palas Pineda,
PortAventura, BASF, BIC, DHU Ibèrica,
entre altres) i entitats bancàries (La
Caixa, Caixa Tarragona, Banc de Sabadell
i Caixa Sabadell), que van fer possible
l’esdeveniment esportiu.
Els guanyadors foren el CP Vic en categoria
pre-benjamí, el Col.legi Sant Josep en
benjamins i el CH Vila-seca en alevins.

Els jugadors de l’equip aleví del CH Vila-seca en un moment del concurs de
llenaçament de penaltis

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

Rambla Catalnya, 2
Tel. 977 39 05 19 - Fax 977 39 24 85
Apartat 51 - VILA-SECA

C/ Verge de la Pineda, 37
Tel. 977 390 803

OPTICA
VILA-SECA
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