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Agenda Cultural

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

per Carles Jansà

Salou
Dimecres 11 de febrer: Cicle de joves intèrprets: Duet
Ganzer-Tarrús (piano i flauta). Escola Municipal de Música, a
les 20 hores.

Dissabte 14 de febrer:   Espectacle infantil: “Alfred i la
tempesta”, a càrrec de la companyia NCK Teatre. Teatre
Auditori, a les 18 h. Preu de l’entrada: 3 euros.

Dimecres 25 de febrer:    Cicle de joves intèrprets: Duet
Floruc-Eremciuc (acordions). Escola Municipal de Música, a
les 20h

Dissabte 28 de febrer:     Concert a càrrec de Luís Eduardo
Aute. Teatre Auditori, a les 22 h. Preus: 20  euros, entrada
jove i 3a edat, 18 euros.

Divendres 13 de febrer: Música. Erika Murasa, piano.
Obres de Scarlatti, Mozart i Liszt. Sala Pare Antoni Soler. A
les 20.30 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: Franscesc
Ferro. Organitza: Amics del Teatre de Vila-seca. Auditori
Josep Carreras. A les 22 hores.

Divendres 13 a diuemenge 15 de febrer: IIIè Festival
Màgic de Vila-seca. Programació a la plana 14.

Dissabte 21 de febrer: Carnaval. Rua al vespre pels carrers
de Vila-seca.

Dijous 26 de febrer: Conferència de Pere Navarro, professor
de la Universitat Rovira i Virgili sobre el tema El català de Vila-
seca. Organitza: Agrupació Cultural. Sala de l’Ajuntament de
Vila-seca. A les 20.30 hores.

Divendres 27 de febrer: Música. Orquestra Händel i
Agrupacions Corals. Auditori Josep Carreras. A les 20.30
hores.

Divendres 6 de març: Música. El Romanticisme, de
Beethoven a Schumann. Orquestra de Cambra de Vila-seca.
Pierre Reich, piano; Fernando Marina, director. Auditori
Josep Carreras. A les 21.30 hores.

Vila-seca

EL POTENT HURACÀ DE MESTRAL
Els dies 22 i 23 es va registrar una forta mestralada (Nord
Oest) i el vent va  aconseguir una velocitat màxima de 126,5
Qm/hora. També el dia 23 la velocitat màxima va ser de 110
Qm/hora i el dia  26, que va ser de 100 Qm/hora. La ventada
va produir molts estralls en els nostres termes: branques
trancades, branques dominades, garrofers partits i esberlats,
olivers i pins arrancats de soca arrel, els pinars molt esquilats,
les platges fetes malbé, les teulades i finestres destrossades.
A Vila-seca, una grua de la construcció va caure damunt tres
cases. El subministre elèctric va quedar interromput durant
22 hores. La situació produïda va arribar a moments crítics.
D’altre banda, s’ha de dir que hem tingut una temperatura
mínima de -0,3 ºC, que és probable que sigui la més baixa
de l’hivern i de l’any.

DADES DEL PERÍODE 1/1 AL 31/1
Temperatura màxima: 21,4 ºC, el dia 23.
Temperatura mínima: -0,3 ºC, el dia 8.
Mitjana de màximes: 13 ºC

Mitjana de mínimes: 6,1 ºC
Temperatura mitjana: 9,5 ºC
Pluja: 35,6 litres/metre2
Tempestes: 1
Blancalls: 6
Vent dominant: Mestral (Nord Oest)

Orquestra de Cambra de Vila-seca. Foto d’internet.

Dissabte 14 de març: Teatre. El lleig, de Marius von
Mayenburg. Joan Negrié, Oriol Grau, Neus Umbert i Pep
Muñoz. Direcció: Juan Carlos Martel. Organitza: Amics del
Teatre de Vila-seca. Teatre El Centre. A les 22 hores.
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Editorial

Portada:  L’antic Camí de la Torre, a l’actual eixample de
Salou, s’ha convertit en un pulmó verd entre les grans
edificiacions del carrer Reus i la zona educacional en
desenvolupament.

En el capítol dedicat als successos dins de la sección
“Noticiari breu” d’aquest mateix número, recollim les següents
notícies relacionades amb el trànsit:
-Condemnen a una multa i a fer treballs a la comunitat un
home que conduïa begut i sense carnet.
-Detenen un jove de Vila-seca per circular a 216
quilòmetres per hora.
-Un conductor begut fuig d’un control i és detingut després
d’una persecució policial pel centre de Salou.
-Dos morts en estavellar-se un tot terreny quan era perseguit
pels Mossos d’Esquadra.
La relació no pretèn ser exhaustiva, i altres casos menys
greus, que no han estat recollits, entrarien en el hom pot
considerar “normal”. Però successos tan greus com els que
ens ocupen i que tanta alarma social provoquen, no conviden
a l’optimisme. Ni la creixent pressió policial sobre el trànsit
rodat pot evitar que es continuin produint conductes
temeràries, ja siguin sota els efectes de l’alcohol o d’altres
substàncies estupefaents o sota els efectes de la pròpia
inconsciència. Els constants advertiments de controls amb
ràdars mòbils o fixos a carreteres i autopistes no semblen
tenir gaire éxit, i intentar respectar el límit de 80 Km/h a les
zones en obres de l’autopista és tot un “esport” de risc,
mentre t’empenyen els camions i turismes, furgonetes i
autobusos passen ignorant la limitació. En zones urbanes,
pel que veiem a les esmentades notícies, i a determinades
hores del dia, les coses no funcionen gaire millor.
La necessitat d’una reflexió de tota la societat sobre aquesta
qüestió esdevé inajornable.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

UN CONDUCTOR BEGUT FUIG D’UN
CONTROL POLICIAL I ES FINALMENT
DETINGUT
ACN / Salou.- Els Mossos d’Esquadra van
detenir diumenge 4 de gener a la
matinada Ludovic C. T., de 24 anys i
nacionalitat suïssa, amb domicil i
desconegut, pels delictes de conducció
temerària, conducció sota els efectes de
l’alcohol, resistència i desobediència a
l’autoritat. Els Mossos estaven duent a
terme en un control preventiu
d’alcoholèmia a la carretera C-14, prop
de Salou, quan un dels agents va veure
com un turisme esportiu frenava
bruscament en arribar al control, feia
marxa enrere i fugia. Per aconseguir
detenir el conductor, els Mossos i un
vehicle de la Policia Local de Salou, que
es va veure involucrat, van iniciar una
persecució policial, que va acabar amb la
detenció de Ludovic C. T.
Segons van explicar els Mossos, quan el
detingut va començar a anar marxa
enrere, els agents van seguir el vehicle,
fent-li senyals lluminoses i acústiques per
tal que s’aturés, mentre el conductor
circulava a gran velocitat marxa enrere
en un tram de dos carrils per sentit,
obligant a altres conductors a canviar de
trajectòria i frenar. En arribar a una
rotonda, el detingut va girar i agafar el
sentit correcte de la marxa, i un vehicle
de la Policia Local de Salou li va fer senyals
perquè s’aturés, però el detingut el va
esquivar i va fugir, circulant a gran velocitat
per l’interior del nucli urbà de Salou sense
respectar els senyals.
En arribar al passeig 30 d’octubre, el
conductor va apagar les llums del cotxe,
creient que la Policia l’havia perdut de
vista, i va aparcar. La patrulla el va localitzar
i li va barrar el pas però el conductor va
accelerar el cotxe, xocant contra el vehicle
policial i l’aparcat al davant, als quals va
causar danys, i va tornar a fugir. Finalment,
al carrer Tarragona, el detingut va perdre
el control del vehicle, va fer fora del carril
un altre cotxe, va xocar contra el vehicle
policial i va anar a parar a l’entrada d’un
aparcament privat, a la cruïlla amb la Via
Roma.
Els agents van poder immobilitzar el vehicle
i impedir de nou la fugida, i van detenir el
conductor, que va donar una taxa
d’alcoholèmia de 0,43 mil·ligrams per litre
d’aire expirat. Els Mossos el van detenir
per conducció temerària i sota els efectes
de l’alcohol, resistència i desobediència a
l’autoritat.

DOS MORTS EN ESTAVELLAR-SE UN
TOT TERRENY QUAN ERA PERSEGUIT
PELS MOSSOS D’ESQUADRA
ACN / Redacció PdF.- Dos dels quatre
ocupants d’un tot terreny, un veí de
Salou, Rafael Crespo Serra de 34 anys i
nacionalitat espanyola, i un home nascut
a Kosovo, Sami H. de 35 anys, van morir
el passat diumenge dia 11 de gener al
matí en un accident al terme de
Tarragona després d’una temerària fugida
d’un control d’alcoholèmia rutinari dels
Mossos d’Esquadra. Una de les dues
passatgeres que anava a la part del
darrere del vehicle va resultar ferida lleu
i l’altra va haver de ser traslladada en
estat greu a l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona. Cap dels ocupants de
l’aparatòs Hummer de color negre
portava el cinturó de seguretat.
Tot va començar al voltant de les nou del
matí, quan el vehicle va fugir d’un control
d’alcoholèmia que els Mossos de trànsit
havien establer al punt quilomètric 1,7
de l’autovia C-14 de Salou a Reus, en
direcció a Salou. En un principi el tot
terreny va agafar el vial del Cavet, per
adreçar-se seguidament cap a l’interior
de Salou agafant l’avinguda Pau Casals.
En la seva forassenyada fugida el tot
terreny va circular pel casc urbà a elevada
velocitat, fins i tot en contradirecció i per
sobre de les voreres, afortunadament
sense atropellar cap dels vianants que
transitaven pel carrer. Després d’envestir
diversos vehicles estacionats a la Via
Roma i al carrer Nord, els fugitius van
encaminar el vehicle cap a la plaça
d’Europa, on es van incorporar a l’autovia
C-31b, en direcció a Tarragona. A causa
dels diversos xocs, el vehicle circulava
amb el capó davanter aixecat i treient
fum del motor. Malgrat la poca visibilitat,
el conductor va continuar la fugida, i en
el quilòmetre 6 d’aquesta carretera va
col·lidir contra la tanca de protecció
central. Finalment, en el punt quilometric
7,5 davant d’una benzinera, ja en terme
municipal de Tarragona, i després de
tornar a topar contra la mitjana, va patir
una sortida de via i va acabar xocant
frontalment contra el mur de tancament
perimetral de l’antiga Universitat Laboral.
Com a conseqüència del cop, van morir a
l’acte els dos ocupants davanters, que
van sortir projectats. En el lloc de l’accident
es van presentar diverses dotacions de
Mossos d’Esquadra i efectius de les policies
locals de Salou i Tarragona, Bombers de
la Generalitat i diverses unitats del Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Segons posteriors investigacions, el veí
de Salou i propietari del vehicle, no era el
conductor en el moment de la fugida,
perquè tenia retirat el permís de conduir
per sentència judicial per anteriors delictes
de conducció sota els efectes de l’alcohol.
Els ocupants del Hummer havien sortit
d’esmorzar de les Quatre Carreteres, i el
ciutadà kosovar hauria près la fatal decisió
de fugir dels Mossos perquè tenia prohibida
la entrada a l’Estat espanyol. Segons els
Mossos d’Esquadra, en el moment del
xoc final, el conductor era Rafael Crespo
i Sami H. Anava al seient del costat,
després d’un canvi de posicions fet en
condicions no aclarides pels investigadors.

CONDEMNEN A UNA MULTA I A FER
TREBALLS A LA COMUNITAT UN HOME
QUE CONDUÏA BEGUT I SENSE CARNET
ACN / Salou.- El jutjat de guàrdia de
Tarragona ha celebrat dilluns 12 de gener
un judici ràpid contra Antonio O. T., a qui
els Mossos d’Esquadra van enxampar
conduint begut i sense carnet a la C-14
a Salou, el cap de setmana anterior. En
el judici, Antonio O. T. Es va mostrar
d’acord amb la pena demanada pel fiscal
i va acceptar la condemna d’una multa de
sis mesos i vint dies a deu euros diaris;
quaranta dies de treballs en benefici de
la comunitat, i dos anys de privació de
conduir vehicles, pel delicte de conduir
sota els efectes de l’alcohol. Pel delicte
de conduir sense permís, el jutge el va
condemnar a una multa de dotze mesos
a deu euros diaris i a quaranta dies de

treballs en benefici de la comunitat.

DETENEN UN JOVE DE VILA-SECA PER
CIRCULAR A 216 QUILÒMETRES PER
HORA
ACN / Tarragona.- Els Mossos d’Esquadra
van detenir Oscar A.C., de 19 anys i
domicili a Vila-seca, per conduir a 216 km/
h, una velocitat que sobrepassava els 80
km/h permesos en el seu cas, ja que es
tracta d’un conductor novell. La detenció
va tenir lloc divendres dia 23 de gener a
la tarda en el marc d’un control realitzat
al punt quilomètric 1.143,1 de l’A-7, una
via amb una limitació de velocitat de 120
km/h. En aquest control es van parar un
total de 457 vehicles, 103 dels quals
circulaven superant la limitació de
velocitat, segons van informar els Mossos.
El mateix dia, el cos va efectuar un altre
control a l’AP-7 on es van parar 372
vehicles. D’aquests, 215 superaven la
velocitat permesa i 32 van ser sancionats.
En aquest segon control, efectuat el
mateix divendres de nou a onze del matí
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al tram d’obres del punt quilomètric 234,5
de l’AP-7, es van registrar tres conductors
que circulaven a 132, 140 i 193 km/h. A
aquest últim, Alexandre C.A. de 38 anys
i veí de Barcelona, se li va instruir un
atestat per un presumpte delicte contra
la seguretat viària, per conduir un vehicle
a motor amb velocitat superior al doble de
l’establerta, que en aquest cas era de 80
km/h.

TRES DETINGUTS PER ROBATORIS A
L’INTERIOR DE VEHIJCLES A SALOU
ACN / Salou.- Els Mossos d’Esquadra van
detenir els passats dies 8 i 14 de gener
tres homes acusats de robar en l’interior
d’onze vehicles a Salou. La investigació es
va iniciar arran de la detecció de diversos
casos de robatori a vehicles aparcats a les
rodalies de Port Aventura durant el
desembre passat. En tots els casos, els
robatoris es feien al vespre. Es
concentraven tant a l’aparcament del
parc d’oci, com a l’avinguda Pere Molas i
l’avinguda dels Països Catalans. Els
detinguts són Oriol H.O. , de 25 anys i veí
de Torredembarra; i dos veïns de la Pobla
de Montornès, Pedro M. A, de 31 anys, i
C. M. A, de 21 anys, que forçaven una de
les portes davanteres dels vehicles per tal
d’emportar-se tot el que trobaven a
l’intgerior. Sobretot, aparells reproductors
de música, GPS, CD i ulleres de sol. En
alguns casos, també s’haurien endut
efectes personals, un ordinador portàtil i,
fins i tot, unes cadenes de neu. Una
vegada comesos els robatoris, fugien amb
el vehicle d’un dels detinguts i venien els
objectes sostrets.
A dos dels detinguts, a més, també se’ls
imputa un delicte d’estafa per haver
utilitzat una targeta de crèdit sostreta en
un dels vehicles per comprar en una
superfície comercial de Tarragona.
Precisament, les imatges de videovigilància
van ajudar a identificar els arrestats.
Els detinguts van passar a disposició del
jutjat d’instrucció de Tarragona en
funcions de guàrdia.

EPISODI DE VIOLÈNCIA JUVENIL
ENTRE ALUMNES DELS INSTITUTS DE
VILA-SECA
El passat dilluns 19 de gener, a quarts de
dues del migdia, a la sortida de classe, i per
raons desconegudes, dos alumnes, un de
cada institut, es van barallar, resultant un
d’ells ferit per arma blanca, tot i que de
poca consideració. Els fets van tenir lloc
fora del recinte de la zona educativa, i
l’agressor va ser posteriorment posat a
disposició judicial pels Mossos d’Esquadra,

per una falta de lesions. A conseqüència
d’aquesta baralla, en dies posterior es
van viure diversos episodis de violència
organitzada entre alumnes catalogats
com a conflictius d’ambdós instituts,
reforçats per elements externs, que van
haver de ser controlats per efectius de
la Policia Local i dels Mossos. Es van
produir danys en el mobiliari urbà, que
alguns dels participants en les batusses
van intentar util itzar com objecte
contundent. En dies posteriors, i fruit de
la vigilància permanent per part dels
cossos policials, que tenien identificats
els elements més conflictius, i dels consells
de conducta del professorat als alumnes,
la tensió va anar de baixa.

ENSENYAMENT
S’AMPLIA EL NOMBRE DE CURSOS
DE CATALÀ A SALOU PER SATISFER-
NE LA DEMANDA
L’Oficina de Català de Salou oferirà tres
cursos més dels previstos. El Consorci
per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament del municipi han decidit
ampliar els cursos de nivell inicial, arran de
les llargues cues registrades durant el
període de matriculació. Tanta va ser la
demanda que unes 170 persones, de
nivell inicial sobretot, van quedar en llista
d’espera, segons explicava la responsable
de l’oficina, Marisol Solano.
Solano va precisar que el tipus de cursos
que s’oferien eren: 6 cursos a distància

(de nivell intermedi i de suficiència) i 7
cursos presencials amb unes 25 places
cadascun: un de suficiència 2 (per a
catalanoparlants), un inicial 1 i un inicial 2;
2 bàsics 1; 2 bàsics 2; 1 bàsic 3; 1
elemental (tots aquests per a no
catalanoparlants).
A més de tots aquests cursos, iniciats al
gener i que estan finançats per la
Generalitat de Catalunya i el consistori
salouenc en un 70 i un 30%,
respectivament, durant el segon
trimestre s’impartiran també dos cursos
de català de nivell inicial destinats
específicament als membres de
l’Asociación Colectivo Senegalés de
Tarragona, amb seu a Salou.
A banda d’això, també s’ha iniciat al
Centre d’Acollida i Formació, situat a
l’antiga seu de la Policia Local, un altre
curs de català. En aquest cas, emmarcat
dins del Programa Integral d’Acollida de
Salou que finança el municipi la Secretaria
per la Immigració a través del Consell
Comarcal del Tarragonès. A aquest curs
s’hi ha apuntat una vintena de persones,
de diversa procedència geogràfica.

LA POBLACIÓ ESCOLAR DE SALOU
ARRIBA GAIREBÉ ALS 3.000
ALUMNES
Actualment la població escolar de Salou,
de primària i secundària, ascendeix als
2.965 alumnes. Aquests alumnes es
troben repartits pels centres educatius
del municipi de la següent manera: a l’IES
Jaume I n’hi ha 450; a l’IES Marta Mata,

Ben sovint la resposta de bona part dels nous vinguts davan l’idioma propi del
pais és més receptiva del que ens pensem
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270; a l’Escola Elisabeth, 570; al CEIP
Santa Maria, 575; al CEIP Salou, 475; al
CEIP Europa, 550; i al CEIP Salou II (que
ara només acull infantil), 125.
Cal tenir en compte que la matrícula és
viva durant tot l’any. Tant és així que,
segons va destacar el regidor
d’Ensenyament, Paco Gaya, el passat 23
de gener només durant el període de
vacances de Nadal es van matricular a
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
25 alumnes,
que provenen de l’Estat espanyol i de
països com Brasil, Índia, Senegal, Romania,
República Dominicana, Cuba o Uruguai.
Abans de les vacances nadalenques, quan
ja havia començat el curs escolar, ja
s’havien matriculat 103 alumnes, va afegir
Gaya, tot explicant que en aquests
moments la ràtio de la majoria d’aules ja
supera els 25 alumnes en infantil i primària;
i els 30, en secundària.
Actualment s’està construint el nou centre
del CEIP Salou II, instal.lat provisionalment
en aules prefabricades i que s’anomenarà
‘Vora mar’, i que és previst que, per
Setmana Santa, s’obri per al cicle infantil.
En el ple municipal de desembre es va
aprovar la cessió gratuïta al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
d’un 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) a la
zona de Cap Salou.

CULTURA
L’AJUNTAMENT DE SALOU DESTINA
168.000 EUROS A LES SUBVENCIONS
PER ACTIVITATS CULTURALS
L’Ajuntament de Salou destinarà un
pressupost de 100.000 euros a atorgar
subvencions a les entitats culturals. Aquest
pressupost serà igual al de l’any passat,
segons va explicar el regidor de Cultura,
Paco Gaya, als representants de les
associacions que van assistir la segona
setmana de gener a la reunió informativa
sobre les bases que regulen aquestes
subvencions del 2009 que va tenir lloc al
Centre Cívic, tot remarcant l’esforç
pressupostari que farà el consistori per
dinamitzar les entitats en aquest context

econòmic advers.
L’atorgament de les subvencions serà en
funció d’una part fixa igualitària a totes les
associacions de 500 euros per tots els
projectes, sempre que aquesta quantitat
no excedeixi la meitat del pressupost dels
projectes de l’entitat. La resta estarà en
funció de la puntuació obtinguda per cada

associació segons uns criteris de
valoració. A aquests ajuts municipals
podran acollir-se totes les entitats i
associacions registrades al consistori que
tinguin per finalitat: organitzar,
promoure o potenciar manifestacions
culturals i festives relacionades amb les
arts escèniques i plàstiques, les ciències,
les lletres, la música, les xerrades,
col·loquis, cursos i conferències.
Igualment, seran objecte de subvenció
les activitats d’animació socioculturals,
especialment les d’oci destinades al
foment de la creativitat i la participació
veïnal.
Gaya va remarcar que els projectes que
cada entitat i per als quals demani acollir-
se a subvenció, hauran de presentar-se
a la Regidoria de Cultura abans del 27 de
febrer.
El mateix regidor va donar a conèixer el
pressupost disponible de l’Ajuntament
per a les subvencions excepcionals
destinades també a les entitats culturals
de la ciutat: 68.000 euros. Aquestes
subvencions són per activitats culturals
en les quals s’acreditin raons de
necessitat econòmica i excepcionalitat i
es produeixin fora del termini establert
per a presentar-se en les bases que
regulen les subvencions esmentades
anteriorment; o que bé no es van
preveure al presentar la subvenció
ordinària.
En aquest cas, el termini de presentació
de les sol·licituds acabarà el 30 de
desembre de 2009.

MEDI AMBIENT
EL VENT TOMBA UNA CINQUANTENA
D’ARBRES A SALOU
El fort vent de dissabte 24 de gener va
provocar la caiguda d’uns 50 arbres a
Salou, la majoria dels quals estaven ubicats
en zones privades. Això va afectar un
total de 25 carrers, situats sobretot a la
zona de Carles Buigas i Pompeu Fabra i a
les vies transversals (carrers Priorat, Murillo,
Torremolinos, etc.) i a les urbanitzacions
Vikings, Berg, Cap Salou, Zona Estival i
Colina del sol.
En aquest sentit, cal destacar que donat
el perill que representava la caiguda
d’arbres al carrer Carles Buigas 67, va
informar-se a diversos titulars
d’establiments (Bar Los Pescaítos i
l’Estanc) de la conveniència de tancar,
per tal d’evitar danys personals, cosa que
van fer.
Al carrer Priorat-cantonada amb el carrer
Serafí Pitarra la caiguda d’un arbre va
comportar el trencament d’una canonada
d’aigua general que, minuts més tard (a
les 9 hores) va ser reparada per SOREA.
També va quedar afectada en aquesta
àrea alguna línia elèctrica.
A la zona de Cala Crancs, plaça Venus,
C31 b (al costat de la benzinera) van
caure diversos senyals informatius; i al
carrer Picasso un arbre va caure i va
arrencar el cablejat telefònic de la zona.
També es van veure afectats alguns
vehicles (s’han comptabilitzat 3 fins al
moment). Un arbre de grans dimensions,
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en concret, va caure a sobre de 2
vehicles estacionats al carrer Logronyo.
Per tot plegat, des de primera hora del
matí de dissabte, tant els bombers com
la brigada municipal es van posar mans a
l’obra i van realitzar tasques de retirada
dels arbres caiguts enmig de la via (els
carrers Carles Buigas, Priorat, Jordi
Llimona, l’Avenç i Montblanc van haver
de ser tallats al trànsit) . La grua municipal,
d’altra banda, va desplaçar diversos
vehicles a la zona del carrer Priorat, Fra
Júniper Serra, etc, donat el perill que
caiguessin més arbres.
De fet, es va posar en marxa un dispositiu
especial per fer front als efectes del
vent, consistent en un reforç d’agents
de la Policia Local, així com en l’activació
del servei de Protecció Civil, Brigada,
serveis de manteniment (SECE, SOREA,
URBASER).
En aquests moments l’Ajuntament de
Salou està fent un estudi dels arbres
que, com a conseqüència del temporal,
han quedat danyats, per retirar-los. I és
que l’Ajuntament vol dur a terme un
sanejament dels arbres que puguin
representar un perill.

SOCIETAT
L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ
DE SALOU HA ATÈS GAIREBÉ 10.000
PERSONES
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Salou
(OAC) ha atès un total de 9.360 persones
durant els seus primers 100 dies
d’existència, dins del període comprès
entre l’1 d’octubre de 2008 fins al 15 de
gener de 2009.
La majoria de les gestions ateses han
estat relacionades amb el padró
d’habitants, (sol·licituds d’altes, baixes,
canvis de domicili, convivències, situació,
històrics, gestió i lliurament de certificats
i volants, etc.) i amb el registre d’entrada
de documents.
Altres tasques que ha dut a terme l’OAC
han estat: iniciar les peticions i renovacions
de la Borsa de Treball, agafar les sol·licituds
de participació en processos selectius
(cobrament de taxa, comprovació de
documentació, compulses, etc.), tramitar
i facilitar la certificació de la signatura
digital IdCat, col·laborar amb la Policia
Nacional en la renovació del DNI, així com
amb la Generalitat de Catalunya, en la
tramitació de la T-MES del Transport del
Camp de Tarragona.

SEGUEIX CREIXENT LA CAMPANYA
«SOM SALOU»

Cinc entitats més s’han afegit a la
campanya “Som Salou” durant el passat
mes de gener: l’associació ‘Enginyeria
sense fronteres (Grup Tarragona)’, el
Ball de Diables ‘Maleïts de Salou’, el
‘Contrapunt d’onades’, l’associació
‘Playart’ i el Casal Argentí  “20 de junio”.
Ho van fer a través del corresponent
conveni d’adhesió, que van signar els
representant de les esmentades
associacions: Joan Antoni Domingo
Gómez, Germán Colomines, Marta Pérez,
M. Mercè González i Damián Umbert, i el
regidor de Coordinació Institucional,
Salvador Pellicé; i el regidor de Cultura i
Ensenyament, Paco Gaya, en
representació de l’Ajuntament de Salou.
El nombre d’entitats adherides a aquesta
iniciativa ja ascendeix a 34.

L’OBRA SOCIAL «LA CAIXA»
COL.LABORA AMB 6.000 EUROS EN
EL PROJECTE DE PROMOCIÓ DEL
VOLUNTARIAT DE L’AJUNTAMENT DE

SALOU
La Regidoria de Benestar Social de
l’Ajuntament de Salou ha rebut 6.000
euros de l’Obra Social ‘la Caixa’ . Aquest
donatiu té la finalitat de col·laborar amb
el ‘Projecte Integral pel desen-
volupament i la promoció i la difusió del
voluntariat al municipi’.
Aquest projecte elaborat per la mateixa
regidoria, recordem, va ser aprovat en el
darrer ple, i tindrà com a resultat la
posada en marxa, l’any que ve, d’una
Oficina Municipal del Voluntariat, l’Oficina
de Difusió del Voluntariat i l’Observatori
del Voluntariat. Abans, però, i com a pas
previ, a principis del 2009, es constituirà
el Consell Consultiu del Voluntariat de
Salou, que en el futur treballarà en
estreta col·laboració amb els serveis
abans esmentats.
La Regidora de Benestar Social, Martina
Fourrier, va manifestar la seva satisfacció
per l’ajut econòmic donat per la Caixa.
‘Cal tenir en compte que el voluntariat
de Salou necessita una eina que li permeti
despertar aquesta consciència col·lectiva
que moltes vegades necessita que la
sacsegin per fer-la sortir de la seva
letàrgia. Com a mitjà de denúncia de les
problemàtiques socials. Com a
reconeixement de la seva tasca. Fent
crides a la població. Posant damunt la
taula allò que normalment la gent nou
veu, conscienciant en definitiva a les
persones amb la didàctica de l’exemple’,
va dir Fourrier.

CLOENDA DELS CURSOS DE
FORMACIÓ DEL CIRCUIT D’ACOLLIDA
DE VILA-SECA
El passat dilluns 26 de gener al Centre
Municipal de Formació i Ocupació “Antic
Hospital” de Vila-seca, tingué lloc l’acte
de cloenda dels cursos de formació del
circuït d’Acollida que s’han estat realitzant
a Vila-seca de setembre a desembre de
2008.
L’acte va ser presidit per l’alcalde de Vila-
seca, Josep Poblet; pel director dels
Serveis Territorials d’Acció Social i
Ciutadania, Jordi Tous, i pel president del
Consell Comarcal del Tarragonès, Eudald
Roca. A banda del lliurament de diplomes
als 31 alumnes de diverses nacionalitats
que havien participat en aquests cursos,
també s’hi va projectar d’un DVD amb
imatges de les activitats realitzades. Els
alumnes procedien de Marroc, Paquistan,
Colombia, Senegal, Congo, Moldàvia,
Rússia, Xina i Romania.
Els cursos formatius han estat organitzats
per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat
de l’Ajuntament de Vila-seca i han estat
subvencionats per la Secretaria per a la
Immigració del departament d’Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
El circuit d’acollida constava de tres mòduls:
llengua catalana, a càrrec del Consorci per
a la Normalització Lingüística, tallers de
coneixement de l’entorn, d’abilitats
laborals i d’habilitats socials per a dones, a
càrrec del Consell Comarcal del Tarragonès,
i l’itinerari de visites de coneixement del
municipi, a càrrec de l’Ajuntament.

EL PESSEBRE DE SORRA DE LA
PINEDA REP MÉS DE 25.000
VISITANTS
ACN / Vila-seca.- El pessebre de sorra
gegant situat a la platja de la Pineda,  va
ser destruït dimecres dia 7 de gener per
una màquina excavadora que poc a poc
va anar deixant en un no res el conjunt
escultòric que, durant un mes, havien
visitat més de 25.000 persones. Es tracta
d’una xifra similar a la de l’any passat si bé
des del Patronat de Turisme s’explicava
que havia estat lleugerament superior,
per bé que la xifra exacta no s’ha pogut
facilitar. Paral·lelament a l’exposició es
van dur a terme tallers infantils de
construccions sorrenques, cosa que va
contribuir a dinamitzar la zona i crear més
ambient nadalenc i comercial, com va
destacar el regidor de Turisme, Xavier
Graset.
El pessebre complia enguany el seu novè
any presidint la platja de la Pineda i dotant
d’un atractiu més el nucli turístic de Vila-
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seca. A més, s’assegurava des de la
regidoria de Turisme, la publicitat al voltant
del pessebre ha estat prou important
com per a què s’hagin creat grups de
persones que arribaven de diferents punts
de Catalunya i de l’Estat per visitar
l’escultura. Tot plegat ha representat un
moviment de més de 25.000 persones,
cosa que satisfà els responsables de
Turisme.

L’AJUNTAMENT DE SALOU ESTÉN ELS
AJUTS AL LLOGUER A TOTA LA
POBLACIÓ ADULTA
Per primera vegada, a aquests ajuts
consistents en 100 euros mensuals (des
del gener al juny) no només hi podran
optar els joves d’entre 18 i 35 anys, sinó
la població adulta en general, segons va
remarcar la regidora d’Habitatge, Sonia
García.
Els sol.licitants havien de portar com a
mínim 3 anys empadronats al municipi, no
podien disposar d’un habitatge a la
província de Tarragona, i els seus pares
no podien tenir de més d’un habitatge al
municipi, entre altres requisits. L’habitatge
objecte de l’ajut haurà de ser destinat a
habitatge habitual. Durant el segon
semestre de l’any passat, el consistori
salouenc va donar una quarantena d’ajuts.

EL NOU DIRECTOR DELS SERVEIS
TERRITORIALS DE SALUT VISITA
SALOU
El nou director dels Serveis Territorials de
Salut a Tarragona, Joaquim Pellejà, va
visitar divendres dia 9 de gener
l’Ajuntament de Salou. Pellejà es va reunir
per primera vegada des de la seva
incorporació al càrrec el passat mes de
desembre (en substitució de Felip Infiesta)
amb l’alcalde del municipi, Antonio
Banyeres; el regidor de Coordinació
Institucional, Salvador Pellicé; i la regidora
de Benestar Social i Salut, Martina Fourrier.
Durant aquesta primera presa de
contacte, els representants municipals
van exposar al delegat de Salut els seus
projectes i inquietuds. Pellejà va recòrrer
posteriorment les instal·lacions del Centre
d’Assistència Sanitària (CAP) en companyia
de la regidora Martina Fourrier i de la
directora del CAP, Laura Palacios, que li
van explicar les obres d’ampliació que s’hi
estan duent a terme.

ENTREGAT EL PREMI A LA
GUANYADORA DEL CONCURS DE
CARTELLS DE LA FESTA MAJOR

D’HIVERN DE SALOU

El regidor de Festes de Salou, Joan A.
Brull, va lliurar el passat 19 de gener un
xec de 600 euros a la guanyadora del II
Concurs de Cartells de la Festa Major
d’Hivern 2009, Mercè Gonzàlez Guila.
Segons va explicar la guanyadora, a l’hora
de fer el cartell es va inspirar en els nanos
que va restaurar i que porten els vestits
que també va dissenyar ella: ‘L’aquarel·la
és una representació fidedigna de dos
dels nanos que hi ha a Salou; i els papers
de colors del fons fan referència al Cós
Blanc’, va explicar la salouenca Mercè,
després de rebre el guardó a mans de
Brull, qui va destacar l’originalitat del
cartell, que ‘inclou una icona de la festa
(dos elements folklòrics tradicionals, típics
de la cultura catalana) diferent a l’habitual,
que és la del Cós Blanc, l’acte central’.

TURISME
PORTAVENTURA S’UNEIX A LA
PROMOCIÓ TURÍSTICA DE  REUS,
CAMBRILS, SALOU I VILA-SECA
ACN / Salou.- El complex PortAventura
es promocionarà al costat dels Patronats
de Turisme de Cambrils, Reus, Salou i Vila-
seca – La Pineda Platja, en totes les
accions conjuntes de promoció turística
que portin a terme aquests municipis
durant el 2009. La formalització d’aquest
acord tinguè lloc amb motiu del certamen
firal Fitur de Madrid, en el marc de la
primera actuació conjunta que van fer els

quatre municipis i el parc temàtic. Els
Patronats de Turisme de Cambrils, Reus,
Salou i Vila-seca - La Pineda Platja van
renovar un any més el conveni de
col·laboració que defineix el pla d’acció
turístic conjunt que tiren endavant les
quatre poblacions en un acte celebrat el
passat 21 de gener a la Torre Vella de
Salou, amb la novetat de l’afegit del parc
temàtic PortAventura.
El sots-director comercial de
PortAventura, Betim Budzaku, va
destacar la ‘bona sintonia’ entre els
quatre patronats que ha permès tirar
endavant aquest conveni, i pensava que
l’acord era molt positiu per ‘vendre’ i
‘potenciar’ la marca Costa Daurada.
Aquest 2009 els quatre municipis i
PortAventura participaran junts,
compartint el mateix estand, en les fires
SITC de Barcelona, Expovacaciones de
Bilbao, Navartur de Pamplona, i a les
internacionals Vakantiebeurs d’Holanda,
Salon de Turisme de Toulouse, ITB de
Berlín i WTM de Londres. A més, hi ha
fires en les que es crearà un minicórner
com és el cas de la MITT de Moscou, on
es compartirà espai amb el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona.
D’altra banda, s’ha creat material de
promoció conjunt amb l’objectiu de
presentar una única oferta que identifiqui
els productes turístics de cada municipi.
Aquest material incorpora un nou logotip
conjunt per als quatre municipis, que
simbolitza la proximitat i unió de les
quatre poblacions, i la diversitat d’oferta

PortAventura n’ha fet virtud de la necessitat i s’ha afegit als esforços
promocionals de Cambrils, Salou, Vila-seca i Reus
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i producte. El pressupost inicial d’aquestes
accions conjuntes és de 200.000 euros
per aquest 2009.

PORTAVENTURA TANCA LA
TEMPORADA AMB 3.600.000
VISITES, UNA XIFRA INFERIOR A LA
DEL 2007
ACN / Vila-seca i Salou.- El complex d’oci
PortAventura va tancar la temporada
2008 amb un total de 3.600.000 visites,
el que representa un descens de 300.000
persones respecte l’any 2007, quan es
va assolir el que fins ara és el rècord de
visitants del complex. El descens, al
voltant d’un 12%, s’atribueix a la situació
econòmica actual i s’ha produït en les
vistes procedents de l’Estat espanyol,
mentre que les internacionals s’han
mantingut. Pel que fa a èpoques, estiu
i la festivitat de ‘Halloween’ segueixen
sent les de més afluència al parc,
mantenint resultats similars als mateixos
períodes de 2007.
Per origen, el grup més important de
visitants és l’estatal amb un 62% del
total, i més especialment el públic català,
que constitueix més de la meitat d’aquest
percentatge. El mercat internacional
assoleix enguany el 38%, amb el mateix
volum de visites que al 2007. Després de
Catalunya, la Comunitat Valenciana és el
principal punt d’origen de clients de
l’Estat a PortAventura amb gairebé un
12% de les visites nacionals en 2008.
Seguidament destaca el País Basc amb
un 5% i Madrid amb un 4%. Amb xifres
similars, els segueixen Andalusia i Aragó.
Al llarg de 2008, PortAventura ha
consolidat la seva presència a Europa,
especialment al mercat britànic i irlandès,
amb més de 560.000 visitants. Per la
seva part, França es consolida com el
segon mercat internacional de
PortAventura. Al 2008 el nombre de
francesos que van anar al parc va ser de
més de 456.000, fet que suposa un
increment del 5% respecte 2007.
Paral·lelament, han crescut altres mercats
com Rússia, que ha doblat el nombre de
visites en un any, i finalment Holanda i
Bèlgica, que també han crescut
significativament.
Si bé el passat 6 de gener el parc va
tancar les seves portes fins al 27 de
març, els camps de PortAventura Golf
seguiran oberts al públic. El complex de
golf es va inaugurar el mes de setembre
passat i ha gaudit d’una gran acceptació
per part dels jugadors espanyols i un
número cada vegada més important de
clients internacionals. El golf, juntament

amb el nou centre de convencions,
encara en obres, són els dos
equipaments que permetran aconseguir
que al llarg del 2009 el resort segueixi
treballant els 365 dies de l’any.
Pel que fa a les previsions de futur, els
espectacles cobren protagonisme en la
temporada vinent. Els personatges de
Barri Sèsam, que aquest passat any es
van incorporar a PortAventura, seran
els protagonistes d’un nou xou musical
per al públic infantil i familiar. Aquest es
representarà a partir del mes de juny a
la Cantina de Mèxic. També a Mèxic hi
haurà un nou espectacle de balls i
música en directe de folklore dels estats
de Veracruz, Yucatán, Guerrero,
Huasteca i Jalisco.
A més, el resort seguirà creixent amb
un nou hotel temàtic, que reprodueix
un assentament miner del salvatge oest.
Estarà situat a l’exterior del parc en una
zona adjacent a l’àrea de ‘Far West’.
Tindrà 500 habitacions amb formats i
temàtiques diferents. Cada edifici tindrà
el seu caràcter especial. Per exemple,
els edificis de ‘Main Street’ i ‘Old Station’
s’orientaran a famílies, amb habitacions
equipades amb cuina. Paral·lelament, a
la Mansió Lucy els hostes trobaran una
oferta d’habitacions amb un servei més
exclusiu, jardí i piscina privats. Finalment,
els que busquin un allotjament més
original disposaran de les cabanyes de
fusta ‘River Bungalous’.

LA DIPUTACIÓ I 19 PATRONATS DE
TURISME PROMOURAN LA COSTA
DAURADA A NIVELL ESTATAL I
INTERNACIONAL
ACN / Tarragona.- El Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona
va signar el passat divendres 16 de
gener al matí amb els representants de
setze Patronats de Turisme (entre ells
els de Salou i de Vila-seca – La Pineda
Platja), dos consells comarcals i Port
Aventura el ‘conveni còrner 2009’ per
promoure conjuntament els atractius
de la Costa Daurada arreu del mercat
estatal i internacional. Aquest és el
vuitè cop que se signa el conveni i en el
qual s’han adherit més entitats, en total
dinou institucions més Port Aventura.
Pel que fa l’actual crisi econòmica, el
president del Patronat de Turisme de la
Diputació, Joan Aregio, va explicar que
seria després de la celebració a Madrid
de la Fira Internacional de Turisme
(FITUR) quan es podrà saber en quina
situació es troba el turisme.

Enguany, en el marc del conveni còrner,
es faran un total de vuit fires, de les quals
vuit seran internacionals, com ara la Borsa
Internacional del Turisme de Berlín (ITB),
la MAHANA de Tolosa i la World Travel
Market (WTM) de Londres. A l’Estat, se
celebren fires a Bilbao, Madrid, Pamplona i
Barcelona.
Durant l’acte de signatura del conveni, el
president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va manifestar que l’acord
signat és un ‘model d’èxit’ que fins i tot
Turisme de la Generalitat ha adoptat. Pel
que fa a l’actual crisi econòmica, el president
del Patronat de Turisme de la Diputació,
Joan Aregio, va manifestar que segurament
la situació econòmica afectarà al sector del
turisme, però que s’ha de treballar per
aconseguir que aquesta afectació sigui la
‘mínima possible’.

EL PATRONAT DE TURISME DE SALOU
PRESENT A LA CITA DEL MERCAT
IRLANDÈS
El Patronat de Turisme de Salou ha estat
present a la fira HOLIDAY WORLD, que
s’ha desenvolupat durant el cap de
setmana del 24 i el 25 de gener a la ciutat
de Dublín, amb l’objectiu de conèixer
l ’evolució del mercat per aquesta
temporada i avaluar diferents expectatives
de comportament del mercat de la mà dels
principals operadors irlandesos. En aquest
sentit, cal tenir en compte que Irlanda
aporta uns 90.000 visitants a la Costa
Daurada, dels quals al voltant del 80%
s’allotgen a Salou.
Així, la presència de Salou en aquest
certamen internacional que va comptar
amb expositors procedents de 70 països,
es va concentrar en l’atenció dins el seu
propi mostrador, essent l’única destinació
present de la Costa Daurada; i en el
desenvolupament de diferents contactes
que els responsables turístics de Salou,
encapçalats pel seu Regidor de Turisme,
Marc Montagut, van establir.
D’aquesta manera, per exemple, se va
mantenir una entrevista amb el Director
General Danien Mooney de FALCON, el
principal operador que treballa a la zona i
que preveu una baixada de les reserves al
voltant del 20% per aquesta temporada.
D’altra banda, la delegació salouenca va
assistir al sopar organitzat per ITTN (Irish
Travel Trade News), que va comptar amb
la presència dels diferents operadors
d’Irlanda. Allí va aprofitar per desenvolupar
diferents contactes i conèixer de primera
mà com està funcionant el mercat de cara
a la propera temporada. La conclusió que
va extreure el Patronat de Turisme va ser
que el mercat l’irlandès presenta un
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funcionament a la baixa, dins de la
dinàmica general de tots els mercats en
aquests moments, amb la qual cosa creu
que caldrà anar avaluant el seu
comportament per conèixer si es
produeixen canvis al respecte de les
previsions conegudes durant aquesta
fira. De moment cal destacar que Salou
és la sisena destinació en el rànquing de
les destinacions més venudes a nivell
mundial pel mercat irlandès.

LES PLATGES DE LLEVANT I DE
PONENT REBEN LA CERTIFICACIÓ Q
DE QUALITAT A FITUR
L’Instituto para la Calidad Turística
Española (ICTE) ha concedit la certificació
Q a les platges de Llevant i Ponent de
Salou. El lliurament d’aquest distintiu que
acredita la qualitat del servei que es dóna
a aquestes platges va tenir lloc el passat
dimecres 28 de gener, en el transcurs de
l’anomenada ‘Noche Q’ que va tenir lloc
al Palacio de Congresos de Madrid, en el
marc de FITUR, la fira internacional de
Turisme que s’estava celebrant en
aquelles dates. L’alcalde de la localitat,
Antonio Banyeres, va recollir aquest
reconeixement.
Aquesta certificació posiciona Salou com
una de les poques destinacions turístiques
de sol i platja catalanes que compta amb
aquest element distintiu de qualitat, i la
única a la Costa Daurada. Ambdues
platges, tenen, a més, la certificació de
qualitat mediambiental ISO 14.001, que
també està implantada en la resta de
platges del municipi. La Platja de Llevant,
a més, té la Bandera Blava, a l’igual que
la platja Capellans i el Port Esportiu.
La certificació Q es veurà reforçada per
una campanya publicitària i de suport
tècnic (l’ICTE administra i gestiona en
exclusiva aquesta marca, emetent en el
seu cas la corresponent actualització per
al seu ús i vigilant l’adequada utilizació).
Els elements que ha tingut en compte
l’ICTE a l’hora d’atorgar aquest distintiu,
que aporta prestigi, diferenciació, fiabilitat
i rigor, són: la seguretat, salvament i
primers auxilis; la informació, la neteja, el
manteniment d’instal·lacions i
equipaments, els accessos, els serveis
higiènics i els serveis d’oci.
D’aquesta manera, per exemple, ha
valorat l’existència d’un sistema de
tractament de queixes i suggeriments
dels usuaris, així com d’un sistema de
balises per la sortida i entrada
d’embarcacions; i de papereres/
contenidors en tots els accessos principals
i en altres accessos secundaris.

Altres criteris que ha tingut en
consideració han estat que l’equip humà
que ofereix els serveis de seguretat,
salvament i primers auxilis, posseeix la
formació adequada i compta amb els
recursos materials suficients, que l’horari
de funcionament dels serveis d’oci està
definit i es comunica als usuaris, i que els
serveis higiènics romanen a disposició dels
usuaris durant més de 8 hores al dia,
entre altres coses.

SALOU REP UN PREMI DE LA
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE
MUNICIPIS A FITUR PER LA
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE
QUALITAT
La Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) i la Secretaría de Estado
de Turismo han premiat a FITUR l’esforç
que ha fet Salou per aconseguir implantar
el ‘Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destino’ (SICTED). Així, el
regidor de Turisme, Marc Montagut, en
representació del municipi, va rebre de
mans del president de Turespaña, Antonio
Bernabé, un diploma per haver distingit
per primera vegada amb el segell de
qualitat diversos establiments de la
localitat. L’acte de lliurament d’aquest
diploma va tenir lloc al Centre de
Convencions de Fitur. Es dona la
circumstància que Salou és la única
destinació de la costa catalana que ha
rebut aquesta certificació.
Recordem que l’any passat Salou va iniciar
la primera fase d’implantació del SICTED,

l ’objectiu del qual és establir,
proporcionant les eines necessàries, un
control de la gestió de la qualitat del
servei que s’ofereix a totes les empreses
i activitats econòmiques relacionades
directament i indirectament amb el
turisme. El projecte té tres grans àrees
de treball: l’empresa com a tal, el sector
al qual pertanyen i el municipi/destinació
en general.
Per aquest motiu, l’assessorament que
s’ha donat a la vintena d’empreses que
es van adherir a aquest projecte
patrocinat per la FEMP i finançat per la
Secretaria, ha estat mitjançant visites
individualitzades, reunions per sectors i
convocatòries generals.
Els 6 establiments adherits a aquest
projecte que el passat mes de novembre
van finalitzar amb èxit el procés
d’implantació d’aquest sistema (les
sessions formatives, les visites i l’auditoria)
han aconseguit el distintiu de qualitat
corresponent. El Patronat de Turisme
de Salou, com a entitat gestora del
projecte, els lliurarà properament aquest
reconeixement a cadascun d’ells:
Regalart, Hotel Dorada Palace, Hotel
Magnòlia, Hotel Sol Costa Daurada, Hotel
Villamarina, i les Oficines de Turisme del
Patronat de Turisme de Salou.
En aquests moments, el Patronat de
Turisme de Salou treballa ja en la segona
fase d’implantació del SICTED en altres
empreses i establiments interessats en
participar en aquest projecte. També
s’ha proposat com a objectiu, aconseguir

El regidor de Turisme de Salou, Marc Montagut, recollint el guardò atorgat per la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies
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la implantació d’aquest sistema a les
principals platges de la ciutat, que s’afegiria
a les certificacions ja assolides.
Per aquest 2009, Salou espera poder
distingir a un nombre important
d’establiments, amb la qual cosa es
convertirà en una de les principals
destinacions turístiques de qualitat i en
una destinació exemplar.
De fet, Salou és una de les poques
destinacions de Catalunya que pren part
en aquest projecte i la única de la Costa
Daurada. A la resta de l’Estat, el SICTED
es troba àmpliament implantat.

TRANSPORTS
EL PP TAMBÉ DEMANA MILLORES A
L’ESRACIÓ DE FERROCARRIL DE
VILA-SECA
Si a finals de l’any passat era ICV qui
denunciava l’estat de l’estació de Vila-
seca, a mitjans de gener era el diputat del
PP per Tarragona al Parlament de
Catalunya, Rafael Luna, qui reclamava un
pla de millora de l’estació de tren de Vila-
seca. Luna demanava millores per tal de
garantir la seguretat i l’accessibilitat de la
infraestructura, on no hi ha senyal sonora
d’avís del pas dels combois ni cap accés a
les andanes que eviti el creuament de les
vies. Segons Luna, la terminal «és una de
les pitjors» de la demarcació tarragonina,
i va lamentar que el govern central no
hagi redactat encara el pla de millora que
havia promès al consistori. El PP ha
demanat a la Generalitat que insti el
govern estatal a aplicar mesures de millora
necessaries a l’estació.

RYANAIR ANUNCIA QUATRE NOVES
RUTES INTERNACIONALS I UN NOU
AVIÓ A L’AEROPORT DE REUS A
PARTIR DE JUNY
ACN / Reus.- La companyia aèria de baix
cost Ryanair posarà en marxa quatre
noves rutes internacionals des de la base
de Reus a partir del pròxim mes de juny
i incorporarà un nou avió Boeing 737-800
NG. Les noves rutes connectaran Reus
amb Bournemouth (Anglaterra),
Eindhoven (Holanda), Poznan (Polònia) i
Nador (Marroc). Així, Ryanair passarà a
oferir un total de 18 destinacions des de
l’aeroport reusenc. La companyia aèria
augmenta d’aquesta manera la inversió a
Reus fins als 210 MEUR, aeroport on
preveu assolir aquest 2009 la xifra d’un
milió de passatgers. Per celebrar aquestes
novetats, l’empresa farà descomptes del

50% en un milió de bitllets per viatjar a
Europa durant els mesos de febrer i
març.
Els objectius de Ryanair amb els nous
destins són ‘donar una major dimensió i
més varietat’ a les rutes que operen des
de Reus, així com fer aquest aeroport
‘més accessible des de qualsevol lloc
d’Europa’, tal com va afirmar el passat 22
de gener l’executiu de màrqueting i
vendes de Ryanair, Luis Fernández-
Mellado. Aquestes quatre noves rutes
se sumen a anunciades recentment,
que connectaran Reus amb Bristol
(Anglaterra) i Brussel·les (Bèlgica). ‘Amb
la política de tarifes baixes, la companyia
no ha notat la recessió econòmica’, va
manifestar Fernández-Mellado, ‘i segueix
el procés d’expansió’. De fet, Ryanair
s’ha fixat l’objectiu d’assolir l’any 2012 la
xifra total de 80 milions de viatgers.
Les noves rutes començaran a operar el
mes de juny. En concret, els vols a
Eindhoven entraran en funcionament el
4 de juny, mentre que la ruta a Poznan
es posarà en marxa el 5 de juny i la de
Nador el 6 de juny. Pel que fa als vols a
Bournemouth, aquests entraran en
funcionament el 31 de març, tot i que
seran ampliats amb una tercera
freqüència a partir del 4 de juny. Els nous
vols funcionaran durant tot l’any.
Fernández-Mellado va concretar que el
calendari de rutes des de Reus per
aquest estiu ‘encara no està tancat’, de
manera que podrien incorporar-se noves
destinacions, com ara Itàlia, opció que la
companyia estudia. Així, l’executiu de
vendes de Ryanair no va descartat la
possibilitat que s’incorpori un altre avió
amb base a Reus, que se sumaria als dos
que actualment operen i al tercer que
ho farà a partir del juny.
Ryanair preveu que les noves rutes des
de Reus, on opera des del 2003, permetin
assolir enguany el milió de passatgers –
l’any 2008 van ser 800.000- i generin en
total un miler de llocs de treball. La
companyia preveu també obtenir uns
ingressos de 150 MEUR.

ECONOMIA
UN CONVENI ENTRE GENERALITAT I
PORT DE TARRAGONA, UN NOU PAS
PER A L’IMPULS DE CATALUNYA COM
A GRAN ÀREA LOGÍSTICA
ACN / Tarragona.- L’Autoritat Portuària
de Tarragona i l’empresa pública Centrals
i Infraestructures per a la Mobilitat
(CIMALSA) col·laboraran estretament per

potenciar l’arribada de nous operadors
logístics al Port de Tarragona i el seu
establiment al territori. D’aquesta manera
es dóna un nou pas perquè la
infraestructura tarragonina contribueixi,
juntament amb el Port de Barcelona, a
fer de Catalunya una gran àrea logística
de relleu mundial. Aquesta és la voluntat
de l’acord amb CIMALSA, que permetrà
un treball conjunt entre la Zona
d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port i
les CIM de Montblanc i la del Camp i el
Logis Penedès, tots ells en fase força
embrionària.
Amb aquest tipus d’acords es vol posar
de manifest, a més, la competitivitat del
territori en un moment de crisi econòmica
com l’actual.
En l’acord signat el passat dia 14 de
gener entre Nadal i el president de
l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT),
Josep Anton Burgasé, s’estableix la
creació d’un grup de treball, integrat per
representants de CIMALSA i del Port,
que s’encarregarà d’impulsar accions de
promoció conjunta de la futura ZAL del
Port de Tarragona i de la Central Integral
de Mercaderies el Camp, i altres àrees
logístiques al Camp de Tarragona, per tal
d’afavorir la implantació d’empreses.

EL SECTOR DE L’OCI NOXTURN, EN
HORES BAIXES
El passat dia 14 de gener, representants
de la Federació Catalana d’Associacions
d’Activitats Recreatives Musicals
(Fecasarm) i de l’Associació de Bars,
Restaurants i Oci de Salou (Abros) van
oferir una roda de premsa a Salou per tal
d’exposar la situació actual i les
perspectives del sector de cara al futur
més immediat. Segons Joaquim Boadas,
secretari general de Fecasarm, les
empreses catalanes del sector han hagut
de retallar les plantilles en un 20% a
conseqüència de la crisi, reducció que
suposa la pèrdua de 18.000 llocs de
treball. Segons José Otero, president
d’Abros, la meitat de les discoteques de
Salou tanca durant aquest hivern a causa
de la crisi, i va qualificar de desastrós l’any
2008 pel sector de l’oci nocturn de
Salou. Les perspectives de cara al 2009,
segons Otero, són d’un gran pessimisme
entre els empresaris del sector. Boadas
va demanar a l’administració que es
permeti ampliar les hores de funcionament
dels establiments, la millora del transport
públic nocturn, el desenvolupament de
campanyes de promoció de l’oci a
l’exterior, rebaixes fiscals als empresaris i
millors línies de crèdit



Dins d’un any s’acaba la moratòria de la
directiva europea que va ser aprovada el
2007 per tal de regular l’ús del material
pirotècnic. Tal com actualment està
redactada, la nova normativa europea
afecta de ple les activitat d’entitats
culturals populars tan arrelades al nostre
país com poden ser els diables i les colles
de bestiari, que utilitzen el foc. Festes
tradicionals catalanes com ara la Patum,
Sant Joan i els correfocs estarien en
perill. Per aquest motiu uns 450 col·lectius
de diables i colles de bestiari dels Països
Catalans han impulsat un manifest per
demanar al govern estatal i a la Generalitat
que es faci una regulació específica que
protegeixi la cultura popular amb foc.
Les entitats esmentades es mostren
molt preocupades perquè ja ha començat
el compte enrere i no hi ha resultats, i per
això demanen el suport de la ciutadania.
La Generalitat ha creat una comissió de
treball i presentarà una proposta al
Ministeri d’Indústria, que és qui en última
instància ho ha de regular.
La Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya, l’Agrupació del Bestiari Festiu
i Popular de Catalunya, la Federació de
Dimonis i Diables del País Valencià i la
Federació de Diables i Bèsties de Foc de
les Illes –que aglutinen els 450 col·lectius
als que fèiem referència– han  fet públic
un manifest unitari, reclamant el suport
d’altres grups de cultura tradicional
catalana, com ara castellers i esbarts
dansaires, dels ajuntaments, dels diferents
grups parlamentaris i de tota la ciutadania
per evitar que la directiva 2007/23/CE
del Parlament Europeu es traslladi sense
canvis a la legislació espanyolal i es
restringeixi l’ús del material pirotècnic de
manera indiscriminada, sense distingir l’ús
privat del públic. Els grups esmentats
reclamen tant a la Generalitat com al
govern estatal que «estableixin el caràcter
singular dels elements festius de la cultura

popular i tradicional catalanes mitjançant
una regulació específica en l’ús dels
materials pirotècnics».
El president de la federació de diables,
Pep Enric, ho deixava molt clar en unes
recents declaracions al diari «El Punt»:
«Tothom està molt preocupat.» Creu
que el col·lectiu paga ara «el buit legal»
que ha estat denunciat durant molts
anys. enric recordava que les tradicions
populars i el foc estan molt arrelats a tots
els Països Catalans, i, per tant, la directiva
afecta deple els correfocs, les processons,
els seguicis festius, la Patum, les falles, la
mascletada infantil i Sant Joan.
En paraules del president de l’agrupació
del bestiari festiu,Sete Udina,  «el temps
s’acaba» i cal «aconseguir un suport
ampli» ja que «és la cultura popular la que
està en perill». Els dos presidents
reconeixien que el Departament de
Cultura ha treballat per trobar una solució
i oferir una proposta amb la creació d’un
grup de treball mixt a través del Centre
de Promoció de la Cultura Popular
Tradicional.  L’Ajuntament de València,
per la seva part, va aprovar una moció

amb la qual vol recordar al Ministeri
d’Indústria que han passat més de dos
anys des de l’aprovació de la directiva,
que, entre altres punts, prohibeix als
menors de dotze anys l’ús de material
pirotècnic. Fins als setze anys podran
utilitzar pirotècnia de baixa perillositat
(bengales, bombetes i fonts) i entre els
setze i els divuit de perillositat mitjana
(carretilles amb poca càrrega). Aquesta
restricció afecta directament les colles
de diables infantils i la participació dels
adolescents en les colles de diables i de
bestiari amb foc.  Un altre aspecte de la
nova llei són les distàncies de seguretat.
Així, per exemple, la directiva marca que
quan es tracta de material de categoria
3, que serien els petards que s’utilitzen
als correfocs, per exemple, la distància
ha de ser igual o superior als 15 metres.
«Necessitarem carrers de 30 metres per
fer un correfoc, i no es podrà fer la Patum
tal com és ara», explica el president. Per
Udina, les distàncies que marca la directiva
fan inviables moltes de les festes que es
fan actualment als Països Catalans, algunes
«amb més de 800 anys d’història».

La legislació europea fa perillar
els correfocs
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L’actual situació econòmica, tan generalitzada,
produeix desconcert i un amarg dolor,
especialment a aquells que en són víctimes
directes, és a dir, aquells que no tenen un coixí
de recursos. Qui especula i té molt per a
perdre, el dolor li és més relatiu, es tradueix en
una frustració per no poder assolir uns projectes
ambiciosos. Costa identificar les causes de les
grans crisis. La lectura del seu perquè
s’acostuma a fer força bé un cop han passat.

Les crisis econòmiques, habitualment cícliques,
amb períodes més o menys llargs, fan tremolar
l’economia amb repercussions importants en el
sector més feble de la societat. Tal vegada les
crisis són provocades per grans i poderosos
sectors del capital, de la banca, dels fons de
recursos, de metalls preuats o fins i tot del
petroli, que pressionen per recuperar els
guanys que se’ls podrien reduir o que afebliria
el seu poder econòmic, tan relacionat amb el
polític.

El món de l’alta economia és prou difícil
d’entendre i s’escapa a molts ciutadans, sovint
perquè no convé saber massa el perquè de les
crisis, però la preocupació ciutadana és
mobilitzar solucions que afluixin l’alarma
econòmica en l’àmbit social, encara que
acostumen a satisfer poc, ja que sempre hi ha
un sector que se’n beneficia més que d’altres.
Ressituar l’economia a uns nivells més
satisfactoris és lent. Es tracta de promoure un
cicle de nous objectius, noves necessitats i
també noves restriccions, promoure inquietuds
sobre noves tecnologies, engrescar a
aventures socials interessants i necessàries,
incorporació d’avenços ecològics, atenció al
reciclatge, replantejar noves formes de lleure,
ressituar el repartiment dels recursos i de les
despeses, promoure migracions vers països en
desenvolupament, promoure moviments de
ciutadania, incentivar noves formes de consum
i d’estalvi, i també, malauradament, s’ha de
tenir present les conseqüències dels fronts de
les guerres que es mantindran, o començaran,
i s’ha de comptar amb tot el que comporta de
destrucció i de reconstrucció dels països, etc.,
tot això fa que aquest procés duri uns quants
anys.

És ben cert que les situacions de crisi són
diferents en els diversos països, regions, ciutats,
pobles, famílies o individus. La precarietat és
dura d’assumir quan s’ha viscut l’abundor. Costa
prescindir de coses que ja estaven incloses en
l’habitual programa de vida, ja que s’ha de variar
el tipus de vacances o no fer-ne, abaixar
despeses del vestir, del viatjar, d’anar a
restaurants…, però sempre queden aquelles
greus rèmores difícils de resoldre, com són els
deutes, les hipoteques o els crèdits, que són
l’amenaça que treu la son i que es troben en l’ull
de l’huracà de l’economia. L’enginy i la creativitat
acompanyen en les situacions difícils i sorgeixen
solucions. I, quins camins immediats de solució
pràctica hi ha?

En moltes cultures la família i els valors religiosos
hi tenen un gran paper a fer. A l’hora de
solucionar el dia a dia en el món familiar hi sol
haver una solidaritat innata i espontània en la
qual la família ajuda, els avis fan més d’avis, els
pares, si poden, s’hi aboquen i també els mateixos
germans col·laboren. No cal dir, però, que hi ha
persones que no tenen el més elemental i que no
disposen d’aquests recursos familiars, sigui pels
motius que sigui; la vida per a ells és un difícil
subsistir amb els mínims. En ocasions, davant
aquests casos, les accions solidàries es posen en
marxa i creixen grups sensibles al bé social amb
una extraordinària generositat.

La família no respon només amb els mínims a què
ens referíem quant a les ajudes en la quotidianitat,
sinó amb màxims, és a dir, fent front a despeses
com per exemple les hipoteques. En els moments
de dificultats, costa d’entendre per què avui són
tan quantioses quan en altres moments eren
assolibles. Les famílies fan un esforç perquè
abans que s’ho quedin els bancs, després de tot
el que s’ha pagat, es comprometen a tirar
endavant unes despeses que per a ells, ben
segur, seran a fons perdut. Per això, treuen del
racó de casa uns diners que guardaven amb cura
per al futur. La família comença a respondre tot
retornant a una generositat pròpia de grups més
humans i potser desacostumada, perquè trenca
un natural egoisme al qual ens estàvem habituant
davant del diner. Això contrasta amb el fenomen
que habitualment succeïa als darrers anys quan
la independència dels fills era tinguda per un

ideal perquè es tallava el cordó umbilical de
l’economia familiar. Molts fills, després d’una
experiència individual o de parella, tornen a
casa amb sensació de fracàs. Després d’una
distància dels pares, psicològicament, no es
fàcil el retorn, però, l’acollida sol dur-se a terme
amb més o menys grat en un moment que els
pares ja han refet l’estructura familiar. En acollir
el fill o la filla que han perdut la feina, els
ofereixen l’acollida amb generositat no sols amb
el plat a taula, sinó implicant-se amb els deutes
dels fills.

El fet tan freqüent que els fills no se’n vagin de
casa no sempre respon a una suposada mandra
i a un viure còmode a compte de la família, sovint
respon a unes situacions de manca de feina i de
possibilitat d’assolir els recursos suficients per
a independitzar-se. Sens dubte és una manera
de fer front a les crisis econòmiques.

El món familiar, que potser passa també
dificultats, té un paper decisiu en ajudar a
resoldre la llacuna provocada per la crisi
economicofinancera. Potser les situacions que
s’estableixen ens presenten uns lligams de
solidaritat nous que van més enllà d’un llunyà
patriarcalisme. Aquest esclavitzava, mantenia
els fills en una estranya inferioritat. Avui la
comprensió per ambdues parts és més sòlida,
no es basa només amb els lligams de sang, sinó
també en vincles afectius. Això contrasta amb
els individualismes tan durs que es donen en
molts països, que fan que es pateixi més
fortament la crisi econòmica. En moltes famílies
s’està desvetllant una especial sensibilitat per
a adonar-se que allò que passa a un dels seus
afecta tot el grup familiar. Això proposa un nou
concepte d’estalvi familiar i de solidaritat, tot
pensant menys en el demà, a canvi d’invertir en
unes realitats personals dels fills en el qual
l’única garantia és l’afecte. La família pot ajudar
a superar a un nivell concret una part de la crisi,
potser la més dolorosa.

Josep M. Forcada Casanovas, metge.
President de l’Àmbit Maria Corral. Barcelona,
gener de 2009

Crisi econòmica i família
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PRENENT EL POLS AL TURISME
A finals de gener va tenir lloc FITUR, una de
les principals fires de turisme mundials, i el
sector empresarial es va trobar el que
s'esperava es presenta un any complicat.
Molta gent que altres anys per aquestes
alçades, ja havia aconseguit lligar certes
expectatives enguany clamen que no
s'estan complint com  ara tour operadors
que apreten molt a nivell de preus doncs no
tenen el nombre de clients d'altres anys. És
una situació que òbviament no desitgem.
Ara és el moment de fer-nos forts i treure
rendiment dels esforços d'altres anys.
Durant molt de temps la feina anava sortint
de manera fluida i ara cal aprofundir,
esforçar-se més i unir esforços com
demostrem amb l'aliança entre els municipis
de Cambrils, Reus, Salou i Vila-seca
juntament, enguany, amb Port Aventura.
Les perspectives aniran de menys a més,
no començarem gaire bé però la gent
intentarà anar de vacances. Per poc que
pugui hi anirà i per tant s'estarà pendent
més que mai de les reserves de darrera
hora.
Aquestes son algunes de les reflexions
extretes de les impressions de la setmana
passada a Fitur.

A nivell local s'ha reunit  la taula de turisme
que aglutina el sector privat de La Pineda
i Vila-seca. El sector opina sobre quines son
les experiències, les perspectives, com
enfocar les promocions a nivell nacional i
internacional, les tasques que es podrien
fer per millorar la imatge de la destinació,
seguretat, estat de les platges, neteja...
Són una peça important per copsar de
primera ma la situació actual i que es pot fer
per millorar.
Enguany al Patronat hi ha una retallada
pressupostària important. Tot i que s'in-
tentaran seguir les mateixes línies en termes
de promoció. On ajustarà més el Patronat
serà en les Festes doncs en aquests
moments és important incentivar el negoci.
El que això vol dir és que s'haurà de
treballar molt més l'aspecte de festes,
reduir costos i buscar més suports doncs
tampoc hem d’oblidar que les festes també
son importants pel gaudi de la gent i més
en moments com aquests.
Des del Patronat buscarem la implicació de
la gent i treballarem sempre sent optimistes
doncs tots els esforços fets i que es faran
acabaran donant els seus fruits.
Xavier Graset, President del
Patronat de Turisme

Representants del Patronat a Fitur: Xavier Graset, Montse Vàzquez i
Laura Cattaneo
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Fitur 2009
Diversos símptomes de la crisi econòmica s'han pogut
copsar en aquesta nova edició del principal indicador del
mercat turístic: FITUR, la fira del turisme celebrada a
finals de gener a Madrid.
Tot i que algun d'aquests símptomes podríem dir que no
ha estat dolent ans el contrari, i em refereixo a la unió
de forces entre els principals motors turístics de la Costa
Daurada: a Reus se li suma Port Aventura que juntament
amb el trio format pels municipis de Vila-seca, Salou i
Cambrils, aixequen un grup que, a priori, sembla força
poderós. Tot i que hom pot preguntar-se a què juga
Tarragona, encara que aventuraria a dir que dins al
sector a alguns potser  ja els va bé què de moment vagi
per lliure.
Una de les principals necessitats del sector és la promoció
i això vol dir diners, i molts. Si no surts a la foto no
existeixes i així encara avui en dia tot es fa més difícil,
doncs a banda de sortir a la foto, com el més guapo, has
de resultar atractiu a nivell de butxaca i no pas per tenir-
la plena sinó per oferir el millor preu. Perxò el discurs, dels
polítics desplaçats a Fitur per mostrar la nova aliança
reforçada amb la incorporació de Port Aventura, senyalava
diversos trets per lluitar contra les destinacions  «low
cost», així doncs podíem escoltar vocables com qualitat,
especialització, segmentació... o que ara ja no hi ha
fronteres entre municipis sinó unió. Paraules boniques
que es perdrien en el mar pur i dur de la competència si
no fos pel treball gegantí d’uns pocs professionals del
sector turístic.
Doncs un cop aterraves a Fitur i al marge de les preses,
de les cues i dels ji, ji, ja, ja de torn, un cop passaven les
hores i donaves unes voltes pels stands te n'adonaves
que pels racons les cares eren llargues, feixugues, inclús
podies notar com la gent, enlloc de tossir, esbufegava.
Potser estic exagerant el to però el cert és que l'escenari
no traspuava optimisme que diguéssim (i amb raó). Fins
i tot els prínceps d'Astúries van passar com una exhalació
pels stands com qui no vol, permeteu-me l'expressió,
contaminar-se de l'ambient o les ‘bad vibrations’.
Em quedo amb l’imatge d’alguns professionals dient-te,
cal ser-hi i amb el pit ben alt. Com deia, la nota
d'optimisme ens ve d’aquests professionals (pocs o
molts) que es creuen la seva feina i no tenen pausa en
mirar de trobar si no solucions si alternatives per capejar
el millor possible el temporal.
L'stand de la Costa Daurada estava situat al final del
passadís que formaven les diferents zones turístiques de
Catalunya, encapçalades per la GRAN Barcelona. Enguany
també s'hi podien trobar mini-stands temàtics com ara el
golf, la gastronomia, etc... També un gran espai, a mena
de plaça, on el conseller Huguet acompanyava les
diferents presentacions que s'anaven fent. L'espai de la
premsa tancava l’illa catalana. Vistós o no... enguany
això era el de menys.
Trobareu més informació al noticiari breu i, per acabar,

com algú va dir: sempre ens quedarà el sol i la platja.

De dalt a baix: Vista de l’espai de Catalunya dins el Pavelló 7. La foto de família formada
pels alcaldes i regidors dels diferents municipis que composen l’aliança més Port
Aventura. Espai de trobada de la Costa Daurada per afavorir els contactes entre
professionals. I el propi stand de la Costa Daurada.
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Anna Garcia i Isaac Martínez,
millors esportistes del 2008

Anna Garcia Cocostegui i Isaac
Martínez Pérez van ser els guanyadors de
la Gala de l'Esport 2009 que va servir per
escollir els millors esportistes locals durant
l'any 2008.

Durant l'acte, celebrat el passat 25 de
gener a l'Auditori Josep Carreras, també es
va premiar a la Societat de Pescadors
Esportius de Vila-seca com a millor equip
del municipi i es va lliurar una menció
d'honor en reconeixement a la trajectòria
com a defensor i impulsor del bàsquet
local a Paulino Díaz, expresident del Club
Bàsquet Vila-seca.

L'acte, presidit per l'alcalde de Vila-
seca, Josep Poblet, va ser presentat per la
periodista Núria Solé, de TV3.

Anna Garcia, de 14 anys, és nedadora
del Club Natació Vila-seca i Isaac Martínez,
de 17 anys, és un atleta molt integrat a la
disciplina de l'atletisme.

Pel que fa a l'equip de la Societat de
Pescadors Esportius de Vila-seca que
s'acaba de proclamar Campió d'Espanya de
pesca amb canya per equips, està format per
Genís Porta, Nicolàs Sendra, Òscar Ortiz,
Xavier Juste, Antonio González, Matías
Ruiz i Jordi Tejedo.

El passat 13 de gener va tenir lloc a la
sala Josep Gras de l’Institut d’Educació
Secundària Ramon Barbat i Miracle de
Vila-seca una xerrada-taller sobre la
seguretat vial i la prevenció d’accidents
de trànsit, que va comptar amb una
nodrida participació d’alumnes de
batxillerat i cicles formatius d’aquest
centre.

Aquesta xerrada la va impartir el ca-
poral dels Mossos d’Esquadra, Miquel
Bort Joan, especialista  en la matèria i
conegut per la publicació del llibre “Com
evitar un accident de trànsit”, i va comptar
amb la  col.laboració del Dr. Josep Serra,
metge de família de l’Àrea Bàsica de
Salut de Vila-seca.

La xerrada forma part del Programa
“Salut als IES” que duen a terme
l’Ajuntament i l’Àrea Bàsica de Salut.

Edició d'un DVD sobre oficis
Dins la segona edició del projecte

SALT-PACTE DE SANTES CREUS,
per a joves de 16 a 20 anys que facilita la
transició de l’escola al treball,
l’Ajuntament de Vila-seca ha elaborat
un DVD  on es persenta de forma
pedagògica una mostra d’alguns dels
oficis que s’oferten majoritàriament al
nostre municipi.

Coordinat  per les àrees d’Ocupació i
de Joventut de l’Ajuntament  de Vila-
seca, el material realitzat ha rebut la
col.laboració de diverses empreses locals

Alguns dels oficis que es recullen en
aquest video que té una durada de 50
minuts  són els de paleta, educador in-
fantil, operador d’atraccions, recepcio-
nista, cambrer, operador de planta quí-
mica, auxiliar de geriatria, lampista i
tècnic electricista.

BREUS
Seguretat Vial als Instituts de
Secundària de Vila-seca

�������	�
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Cloenda dels cursos de formació del
circuït d'acollida a Vila-seca

El passat 26 de gener al Centre Munici-
pal de Formació i Ocupació “Antic Hospi-
tal” de Vila-seca, va tenir lloc l’acte de
cloenda dels cursos de formació del circuït
d’Acollida que s’han realitzat durant el
darrer trimestre de l'any a Vila-seca.

Durant l’acte, presidit per l’alcalde de
Vila-seca, Josep Poblet i pel director dels
Serveis Territorials d’Acció Social i
Ciutadania, Jordi Tous, es van lliurar els
diplomes als 31 alumnes de diverses
nacionalitats que han participat en aquests
cursos, i es va projectar un DVD amb
imatges de les activitats realitzades.

Els cursos formatius han estat
organitzats per la Regidoria de Polítiques

d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-seca
i han estat subvencionats per la Secreta-
ria per a la Immigració del departament
d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat, en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Tarragonès.

Cal esmentar que els 31 alumnes que
han participat en aquest circuït
d’acollida al municipi de Vila-seca són
de les següents nacionalitats:
marroquina, pakistanesa, colombiana,
senegalesa, congolenya, moldava, russa,
xinesa i romanesa.

El curs ha elaborat un programa
d'interacció més directa dels nouvinguts
amb la població autòctona.

Incorporació de nous agents al cos de la
Policia Local de Vila-seca

L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat
la memòria valorada del Pla de Vialitat
Rural pel període 2008-2011.

La memòria, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals, compren
l’arranjament de 8 camins municipals,
amb un total de 8,5 quilòmetres i un
pressupost de 400.000 euros.

Els treballs que es realitzaran en aquest
Pla de Millora dels camins municipals
consistiran en el desbrossament general,
el sanejament de clots, formació de
cunetes, la compactació de la base i
l’aplicació d’aglomerat asfàltic.

Els camins que formen part del Pla de
Vialitat Rural (2008-2011) són els
següents: camí de Salou (serà un dels
primers camins en executar-se la millora),
camí paral·lel a l’autopista, camí de les
Comes, camí de la Feredat, camí paral·lel
a la variant A7, camí del Mas d’en Gras,
camí del Mas de Larrard i camí del Mas
de la Plana.

L'Ajuntament
impulsa un
nou pla de

Vialitat Rural
que millorarà els

camins municipals

El passat 21 de gener, David Muñoz,
Gregorio Navarrete i Carlos Sánchez van
pendre possessió  dels seus càrrecs com
agents la Policia Local de Vila-seca.

Després del seu pas per l'Escola de Policia
de Catalunya i el seu periode de pràctiques,
els nous agents s'han incorporat

definitivament a la Policia Local.
A la fotografia, els tres nous agents

acompanyats de l'alcalde de Vila-seca,
Josep Poblet; del regidor de Governació,
Josep M. Pujals; del coordinador de
Seguretat Ciutadana, Josep L. Castillo i
del caporal de la Policia, Benigno Salor.
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Festa Major de Sant Antoni

Crònica Express

Per segon any el seguici popular va ser present a les
festes tot i que el temps no va acompanyar gaire això no
va aigualir la desfilada que enllaçà amb el pregó de
festes. El pregó de festes d'enguany comptava amb una
personalitat mediàtica vinculada al poble, fou n'Eduard
Punset qui va fer un pregó que va aixecar força
expectació omplint l'Auditori de gom a gom. El concert
de Calima,tot i la qualitat, no va despertar l'interés que
va aixecar a la Fira de Música la carrer. L'endemà famílies
senceres corrien darrera una llebre, es tractava de l'acte
preliminar del Pallassòdrom junt amb la gala que va tenir
lloc a l'Auditori per la tarda. El cap de setmana següent,
el de Sant Antoni, a banda del Pallassòdrom, va comptar
amb una Nit Non Stop aigualida doncs al fer-se
simultàniament La Carpa va provocar la dispersió del
jovent assistent i que va donar lloc a un Pavelló amb
aspecte desangelat. La Canonada va donar pas al matí
dels tres Tombs amb una participació multitudinària tant
en l'apartat de públic com de cavalls i carruatges.
Especial èxit van tenir els rucs que servien per passejar
la canalla. Al vespre més PallassòdRom i després el Ball,
amb una orquestra que no va agradar (queda clar que
la gent vol orquestres de renom i ben cares i no està per
descobrir-ne de noves). Diumenge al matí va lluir el sol,
tot i que l'aire era força fred, això no impedí que la Torre
d'en Dolsa s'omplís per veure les corregudes de cavalls.
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Festa Major de Sant Antoni

Fotografies pàgina anterior.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Sortida de la darrera cursa
de cavalls pura sang des dels calaixos fets expressament per
les curses. Trotador en uns moments previs a la cursa.
Canalla muntant els rucs durant els Tres Tombs, el capellà va
traslladar la benedicció dels animals a la Plaça de Voltes, el
primer animal, un gos (i no entrarem a valorar aquesta
tradició). Finalment, cavalls guarnits estirant una de les
magnifiques carrosses plena a vessar de productes del
camp.

Fotografies en aquesta pàgina.
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Un dels actes del
Pallassòdrom, la cursa de Pallassos va aplegar pallassos
d'arreu Catalunya i famílies donant tombs pel centre del
poble, un espectacle divertit i que esperem tingui continuïtat.
La majoria d'espectacles del Pallassòdrom van tenir ple
total, destacar especialment l'actuació de Pepe Viyuela que
va fer posar dempeus el públic assistent. Actuació de Buho's
durant la Nit Non Stop, un molt bon concert que
malauradament no es va veure correspost en nombre de
públic assistent, el mateix que li va passar a Calima la
setmana anterior. Una llàstima.
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Festa Major de Sant Antoni

De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Moments del Pregó de Festes, amb
l'Alcalde Josep Poblet, el ponent Dr. Eduard Punset i el president del
Patronat de Turisme, Xavier Graset. Vista del nombrós públic assistent
al pregó. Instants del seguici, amb el Ball de Diables de Vila-seca i sèquit
de músics amb l'Ezequiel Molina (qui aquests dies va presentar el seu
nou llibre, del que en parlarem al proper número). Finalment dues
instantànies de la Trobada Gegantera d'enguany, un acte també força
multitudinari i que va fer lluir la remodelació de la plaça de l'església.

La opinió

El model actual ha aconseguit
consolidar certs aspectes de
la Festa Major, com ara els
espectacles familiars, la
figura del Pallassòdrom com
a complement al Pavelló, on
s’hi poden programar actes
que demanen espais més
acotats. S’ha consolidat la
Nit Non Stop, els Tres Tombs
s’han fet el seu espai i el Cós
de Sant Antoni continua sent
una data senyalada, així com
la Gala de l’Esport. Però es
flaira en l’ambient que el
model comença a ser caduc,
cal una certa renovació en
les propostes destinades a
certs segments d’edat.
Bones paraules però alhora
complicat doncs ja tot està
inventat, o no.

M’ha agradat:
- La consolidació dels
TresTombs
- La consolidació del
Pallassòdrom
- Pepe Viyuela

No m’ha agradat:
- Nit Non Stop i Carpes?: o
un o l’altre, però no alhora,
es mengen públic
- La mala imatge als
accessos del Pavelló, amb
gent tirada pel terra, gots
i brutícia
- El Ball de Festa Major,
millorable
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Treball de recerca fet llibre
La M. Pineda Cardona Morell ha
escrit un llibre. Li demanem que es
presenti i així ho fa:
 La M.Pineda té 21 anys i va néixer a
Vila-seca, vila-secana des de sempre
i molt amant de les tradicions, des
de petita ha ballat a l’Esbart Dansaire
Ramon d’Olzina de Vila-seca,
actualment esta cursant l’últim any
de la diplomatura de Treball Social i
treballa per les tardes en la biblioteca
de l’Escola Universitària de Turisme i
Oci de Vila-seca.

Li han publicat el treball de recerca i
hem cregut oportú dedicar-li un espai
per parlar-ne.

PdF: Digues, d’on surt el llibre?
M.Pineda: Al arribar a segon de
batxillerat, em trobo amb que em toca
fer el treball de recerca, així que aprofitant
que la Gemma Soler és professora de
l’Institut Ramon Barbat i Miracle, on jo
anava i que és professora de la secció
infantil de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina
de Vila-seca, li comento que m’agradaria
fer el treball de recerca relacionat amb
alguna tradició del poble, i em va parlar
del ball de Sant Esteve.

PdF: Per què vas escollir aquest
tema?
M.Pineda: Com ja he dit, des de sempre
m’han cridat molt les tradicions de la
cultura catalana i és clar, encara més les
del meu poble. Així que quan la Gemma
em va parlar d’aquest ball que es ballava
i que amb el pas del temps es va perdre
decideixo acceptar aquest repte i posar-
m’hi. Jo em sentia feliç de poder fer el
treball sobre un tema pròpiament vila-
secà i alhora de temàtica entre cometes
perduda, fet que podria il·lusionar potser
a gent que en el seu temps l’havia
representant.

PdF: Quina metodologia de treball
vas seguir? Revisar arxius, fer
entrevistes,…?
M.Pineda: Doncs la metodologia que
vaig seguir va ser, anant a visitar tant
l’arxiu històric de Vila-seca com el de
Tarragona per extreure’n tots els possibles
documents que hi haguessin referents al
tema mitjançant fotocòpies.
Fent entrevistes a gent que l’havia ballat,
al Sr. Ramon Farriol qui és sabut que es
un gran coneixedor de tota la història del
nostre poble, a la Maria Estradé en aquells
temps regidora de l’Ajuntament de Vila-
seca, també vaig entrevistar al mossèn
Palacín de Montblanc, un home que des
de sempre havia estudiat els balls parlats,

en Joan Maria Pujals, el
qual també disposava
d’informació tant del ball
com dels balls parlats en
general, i finalment vaig
entrevistar en Salvador
Anton Alberich, ja que
era una persona clau en
el meu treball ja que va
ser el director de l’esbart
que hi havia abans de
l’actual i que en va dirigir
la última representació
l’any 1965.

PdF: Vas rebre ajuda
per tirar endavant el
treball
M.Pineda: Hi va haver
molta gent que em
prestar la seva ajuda
desinteressadament i a
qui estic molt agraïda.
Començar per la Gemma
Soler la meva tutora del
treball de Recerca qui va
estar al meu costat en
tot moment, guiant-me
al llarg de tota l’evolució
del treball i ajudant-me a
l ’hora d’anar-lo
desenvolupant.
Persones com Mossèn Palacín en la seva
experiència amb els balls parlats que em
va proporcionar tota la informació de
què disposava.
En Joan Maria Pujals que també em va
proporcionar documents que tenia
referents al ball i de temàtiques més
generals.
En Ramon Farriol, el qual disposava de
documents molt antics, partitures, i
d’altres documents que em van anar
molt bé per al treball.
Anton Ramon Martí arxiver de Vila-seca,
va tenir una disponibilitat total amb mi, ja
que hi vaig anar més de dues i tres
vegades i qui em va cedir molta informació
que hi havia a l’Arxiu Històric de Vila-seca.
Salvador Anton, qui m’explicà
exhaustivament tota la metodologia del
ball (passos, persones que hi participaven,
moviments del ball, etc).
Maria Estradé, em va deixar molta
informació del ball de la qual disposava.
Gent del poble com en Xavier Espina que
em va proporcionar les partitures del ball,
o com la Mª Josepa Cardona, Montserrat
Carreté, Joan Mariné... que em van
proporcionar documentació gràfica del
ball.
Finalment els meus pares els quals sense
la seva ajuda constant i persistent aquest
treball no l’hauria pogut fer.
A tots ells, estic molt agraïda per la seva

ajuda.
PdF: Què tal ha estat l’experiència de
veure convertit un treball en llibre?
M.Pineda: La veritat és quan en David
Melero president de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca, em va donar la notícia va ser
tota una sorpresa per a mi, ja que
sincerament no m’ho esperava. Ell em va
explicar que la secció de lletres de
l’Agrupació Cultural estava interessada
en la temàtica del meu treball i que creia
que es podria publicar, i així va ser.
Estic molt agraïda a l’Agrupació Cultural i
al seu president per haver-me brindat
aquesta oportunitat que puc qualificar
com a “única”, ja que per mi ha estat una
gran satisfacció el fet de saber que el
meu esforç sumat a l’ajuda de molta
gent, ara es podrà gaudir a nivell general
a tota la gent del poble que s’hi pugui
sentir interessada.

PdF: Un cop fet aquest, et veus amb
cor de fer un altre llibre?
M.Pineda: La veritat és que no m’ho
havia plantejat, si em sorgís l’oportunitat
doncs, sincerament no ho dubtaria, ja
que aquesta experiència ha estat
fantàstica, i sempre estaria bé repetir-la.

PdF: Moltes gràcies M. Pineda per la
teva bona voluntat.

Moments de la presentació del llibre a la Sala Pare
Antoni Soler. Fotos. Albert Fotógraf.



22         Pont       Fusta

El Lleig
de Marius von Mayenburg

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

En el fons de l’obra no hi ha més que una crítica
absolutament constructiva al cànon de la bellesa
física i a tot el que això implica. Guapo per fora
guapo per dintre. Hem canviat l’ordre. Aquesta
vida és incapaç de fer triomfar a una persona
lletja. Si el triomf  depèn de la bellesa hem begut
oli. De fet crec que ja fa temps que hem begut
oli. Però què passaria si tots fóssim guapos? I si
fóssim absolutament igual de guapos? I si
tinguéssim de fet la mateixa cara?

La Tramoia fa teatre
Títol: Adulteris a Old Saybrook
Autor: Woody Allen
Creació i muntatge: La Tramoia
Intèrprets: Maria Pineda Badia, Antoni
Bonet, Josep Graset, Xavier Graset Morell,
Irene Martín, Anna Plaza, Robert
Rodríguez i Jaume Rofes.
Llums i so: Ramon Beneito.
Direcció: Alícia Bescós i Josep Graset.
Lloc i data: Teatre el Centre, dia 24 de
gener.

Woody Allen es un escriptor  nord-americà de
teatre que ha dedicat majoritàriament la seva
professió al cinema , del qual ha filmat i dirigit

moltes pel·lícules. Utilitza un estil mordaç,
inesperat i sorprenent que ens porta una mica
a l’estil del teatre de l’absurd. Doncs bé, la
comèdia que ens va presentar La Tramoia està
dins aquesta línia. El tema absolut i primordial
de l’obra és l’adulteri, l’etern fet humà de
l’adulteri. L’obra, una mica curta, ens presenta
unes parelles, totes elles amb problemes
d’infidelitats, amb unes situacions i uns fets
absolutament reals i vigents en la nostra
societat.
L’espectacle que va presentar La Tramoia va
començar amb un monòleg referit a l’adulteri,
creat, escrit,  i interpretat per Josep Graset.
I a continuació la peça teatral de Woody Allen
va ser molt ben interpretada pels components
del grup de teatre vila-secà. Alguns,

Per Carles Jansà Gran

excel·lents; d’altres, bons; i tots ells millorables.
Quan el grup faci més representacions, segur
que es millorarà la qualitat; i crec que és d’això
del que es tracta. En tot cas, crec que La
Tramoia es mereix una sincera felicitació.
El teatre és un art i un exercici molt necessari
i molt bo per a la salut de totes les persones.
Un grup de teatre com, per exemple La Tramoia,
quan fa teatre, està oferint una gran quantitat
de coses enriquidores. I l’espectador que hi
assisteix, rep i deu guardar-se per a ell  tot
aquest bagatge. Que important és doncs fer
teatre i que important  també resulta ser de
veure’l!. El públic assistent va disfrutar d’aquest
benefici. Els que no hi eren, que en són massa,
s’ho van perdre. Allà ells.
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Bon vent
per Xavier Graset

Espai Blasi
per Jordi Blasi

I DE SOBTE, LA GRAN FOSCOR

No se’ls esperaven; a aquestes hores ja
el deuen haver aixecat. Havien esmorzat
al restaurant de la gasolinera de les
Quatre Carreteres. Passaven pocs minuts
de les nou del matí i sempre va bé menjar
alguna cosa abans d’anar a dormir després
d’una nit de gresca; el cos t’ho agraeix.
Sí, ja és hora de tornar a casa. Va, nem-
hi, que ja no hi seran. Però hi eren, i els
van donar l’alto. Merda!, va dir el Sami,
qui en lloc d’aturar-se va trepitjar encara
més l’accelerador. Va començar aleshores
la maleïda persecució, una fugida sense
retorn. Aquests no m’agafaran, va dir el
kosovar, en recerca i captura per la
policia. Al seu costat, al lloc del copilot, el
Rafael, propietari del llampant Hummer
negre amb el carnet retirat per haver
donat positiu en controls d’alcoholèmia,
com el que ara el seu amic s’acabava de
saltar. En arribar a la rotonda on hi havia
Mobles Blanbel, trenquen cap a la dreta,

pel vial de Cambrils, i entren a Salou per
on s’aixeca el nou col·legi Elisabeth. A
veure si els despistem d’una puta vegada!
Però no, vénen. I tant que vénen. Seran
malparits! Per aquí, per aquí. La conducció
és temerària, a tota velocitat. De vegades
en direcció contrària o per sobre de les
voreres. Perquè cal guanyar terreny,
deixar-los, fugir. Els vianants, pocs a
aquelles hores del diumenge, es mostren
estupefactes, alarmats. Què està
passant!? Qui són aquests bojos? Els
pneumàtics no paren de xisclar. Com
tampoc afluixa la sirena del mossos, que
els empaiten de prop. A la Via Roma el
Hummer entra massa ràpid i xoca contra
un cotxe aparcat. Merda, merda i merda!
El Sami recula i torna a arrencar. No ha
passat res, això és un tanc. Cert. O
gairebé. Baixen pel carrer de Barcelona i
giren a l’esquerra, pel carrer del Nord.
Però la topada ha estat més forta del que
semblava i el motor treu fum. A més, el
capó va aixecat. No veig res!

Miraculosament ningú se’ls creua en el
seu fatídic camí. Encara ens segueixen?
Ja som a la plaça d’Europa. I ara què! Cap
a Tarragona, allà els perdrem. Els seus
caps van també molt ràpid, tant que ni
tan sols es plantegen que l’autovia estarà
tallada i que no entraran a Tarragona,
que allà els esperen i els barraran el pas
com sigui, perquè s’han convertit en
gent molt perillosa. El Rafael s’ha posat al
volant. Ja ens en sortirem, ja ho veuràs.
Poc després de la Dow, a l’alçada de la
gasolinera de la Shell, tot just en un tram
recte, el Hummer colpeja la barrera de
seguretat de la mitjana i perd el control.
Cent metres més enllà tot es fa fosc.
Tant com quan un es troba atrapat en un
túnel sense sortida. O quan es precipita
per un pou sense fons. La cursa criminal
i suïcida del Sami i el Rafael s’ha acabat, els
ha dut fins a la foscor més absoluta. Fins
a les tenebres. A la seva destrucció.

LA HISTÒRIA COM A RECLAM

Doncs ara resulta que el port de Salou va
servir l’any 1712 perquè els anglesos
abandonessin Catalunya en plena Guerra
de Successió.Van sortir per Salou i pel
nord del Besòs. La revista Sàpiens ha
publicat al número 76, el del mes de
febrer, la descoberta dels papers perduts
de Carles d’Àustria. Sembla mentida però
és veritat, que l’historiador ‘de la
Universitat de Barcelona, Àngel Casals,
ha trobat a l’arxiu de Nàpols, més de sis
mil documents inèdits de la Guerra de
Successió. Entre aquests papers hi ha
l’arxiu de Govern de Carles d’Àustria
durant la guerra, cartes  de l’arxiduc, la
correspondència que va mantenir amb el
seu secretari Ramon de Vilana-Perlas,
amb instruccions precises i descripcions
de com va evolucionar la contesa.
 Aquest període històric fonamental pel
desenvolupament de Catalunya com a
nació, agafa un caràcter nou, tres-cents
anys després. Un conflicte que no va ser
només peninsular, sinó que va tenir una
dimensió internacional, amb un joc de
traïcions on els catalans vam ser una
peça de negociació. Ens va tocar el
rebre, amb execucions,
empresonaments, anorreament de les

institucions pròpies, i l’exili de milers de
ciutadans favorables a la causa
austriacista. Aquesta descoberta insòlita
a Nàpols ofereix nous documents que
aclareix com va derivar aquest
enfrontament bèl·lic amb els francesos i
castellans d’una banda, i d’altra els
anglesos, austríacs, holandesos i
portuguesos de l’altra. I justament
d’aquesta documentació s’explica com
van fugir els anglesos, trencant el seu
pacte, després d’haver arrencat dels
francesos el compromís de poder
negociar amb Amèrica, i de quedar-se
amb Gibraltar i Menorca. El galdós paper
britànic, queda recollit en aquests papers,
on es detalla l’estima que tenien per la
ciutat de Tarragona, que era la seva base
d’armament, al marge de la resta d’aliats.
L’any 1708 el pagador John Mead demana
que sigui la seva residència oficial,  però
el rei Carles III li nega, i un altre episodi
desconegut fins ara és el que fa referència
a la fugida britànica després de la traïció.
Aquesta es va produir per Salou, sota
vigilància d’una guarnició catalana, amb
gran tensió entre els fins aleshores aliats,
i enmig de l’esbroncada general. Hi ha el
testimoni d’un soldat irlandès John
Fontaine que a les seves memòries explica”
veient que els abandonàvem, ens van

cridar traïdors i tots els noms més vils que
se’ls van ocórrer, i el populatxo ens
llençava pedres dient que els havíem
traït, posant-los en mans del rei Felip”.
El port de Salou de fet que va ser motor
de l’activitat econòmica del Camp de
Tarragona fins el segle XVIII, té un
episodi històric més a afegir al seu compte.
El més sonat és clar segueix sent el de la
sortida del rei Jaume I l’any 1229. Aquest
any que s’han commemorat els 800 anys
del naixement del rei, i que han passat
una mica de llarg, em venia al cap si
sabem aprofitar prou aquests punts
d’història com a reclam turístic, i per tots
aquells que vivim aquí. De fet sovint fins
i tot costa que Tarragona mateix es faci
forat entre el turisme cultural, tot i ser
patrimoni de la humanitat amb el seu
passat romà.
 Tot això em venia al cap a Fitur, a la fira
de turisme a Madrid, veient com la
Generalitat promociona la seva
incorporació al Camí de Sant Jaume, com
a nou esquer. És veritat que en anys de
crisi, cal esprémer totes les potencialitats,
fins i tot les històriques i culturals, perquè
ens ajudin a no perdre el ritme econòmic.
La imaginació, amb una bona base
històrica, segur que també hi poden
ajudar. Tot és posar-s’hi, entre papers
recuperats, i cròniques sabudes.
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Condicions d’ús de la targeta
ciutadana
La junta de govern local ha aprovat les
condicions d’ús de la targeta ciutadana
que posarà en marxa l’Ajuntament de
Salou. La podran sol·licitar, de manera
gratuïta, totes les persones
empadronades al municipi. Servirà com a
eina d’identificació a l’hora d’accedir a
serveis, tràmits i activitats municipals.
També està previst que els seus titulars
tinguin accés a avantatges i descomptes.
La seva implantació en els diferents àmbits
serà progressiva. En un principi s’ha
acordat que s’utilitzi com a acreditació
d’usuaris de la Biblioteca Pública de Salou
i per controlar l’accés a determinats
espectacles municipals.
Les sol·licituds s’han de formalitzar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Les
instàncies també es poden descarregar a
través de la pàgina web de l’Ajuntament:
www.salou.org.
La targeta disposarà d’una banda
magnètica en què es recollirà informació
del titular. També inclourà una fotografia
i un distintiu de color vermell, verd o groc
en funció de l’edat del propietari. La
vermella és pels més joves de 35 anys i la
groga pels més grans de 65.
Aquestes targetes només caducaran en
cas que el seu titular es doni de baixa del
padró de Salou o bé que canviï de perfil
d’edat. En aquest cas se l’haurà de
renovar abans que li caduqui.
Si la targeta es perd o es robada s’haurà
de denunciar per tal que sigui anul·lada i
ningú en pugui fer un ús fraudulent.
L’objectiu és que els ciutadans puguin
obtenir la targeta, tan bon punt la
demanin, tot i que en al principi es preveu
que hauran d’esperar uns dies.
L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per
poder expedir aquest carnet ciutadà a
l’instant. La junta de govern local ha
acordat la compra de l’equipament
informàtic a l’empresa SERVICARD
Software & Services, per un import de
10.440 euros. El programari de gestió
necessari s’adquirirà per 17.400 euros a
Affix Electronics.
La posada en marxa de la targeta
ciutadana, també obliga a posar al dia les
bases de dades municipals. Per això s’ha
encarregat a l’empresa ICOT SA la
implantació d’un nou motor de base de
dades, amb una despesa prevista de
16.995,45 euros.

També s’ha aprovat la consolidació dels
servidors informàtics  Els treballs també
s’han encarregat a ICOT SA i s’hi destinaran
13.819,66 euros.

Aprovades les bases de les
subvencions a entitats culturals
L’Ajuntament de Salou destinarà fins a
un màxim de 100.000 euros a
subvencions a les entitats culturals del
municipi durant aquest 2009. També
s’ha previst una reserva de 68.000 euros
per a ajuts extraordinaris.
La junta de govern local ja ha aprovat les
bases que regiran la concessió d’aquestes
subvencions. En el cas de les ordinàries,
el termini per a presentar les sol·licituds
acaba el 27 de febrer. S’hi poden acollir
totes les associacions registrades a
l’Ajuntament de Salou que tenen per
finalitat organitzar, promoure o potenciar
manifestacions culturals i festives.
En la distribució dels ajuts es tindrà en
compte el nombre de projectes
presentats, les fonts de finançament
alienes a l’Ajuntament, la promoció de la
cultura popular catalana, el caràcter
innovador de les propostes i el caràcter
participatiu dels projectes, entre altres
factors.
Cada entitat rebrà un mínim de 500
euros, sempre i quan aquesta quantitat
no excedeixi el 50% del pressupost
d’activitats de l’entitat. La resta de diners
anirà en funció de la puntuació obtinguda.
Totes les despeses s’hauran de justificar
abans del 31 de desembre de 2009.
Pel que fa a les subvencions
extraordinàries, s’hi poden presentar
també entitats de fora de Salou que
presentin projectes d’interès per al
municipi. En termes generals, van
adreçades a cobrir despeses excepcionals
o que no s’hagin previst dins de la
subvenció ordinària. En aquest cas es
valorarà la urgència i caràcter excepcional
del projecte, que s’haurà de justificar, i
també el seu impacte i caràcter
participatiu. Les subvencions
extraordinàries es poden sol·licitar al llarg
de tot l’exercici.

Grup electrogen plaça de la Sardana
L’Ajuntament de Salou ha donat el vist i
plau al projecte reformat per instal·lar un
grup electrogen a la plaça de la Sardana.
El projecte inicial datava del juliol de 2007
i comptava amb un pressupost de
345.896,04 euros. El maig de l’any passat
els serveis tècnics municipals hi van
introduir un seguit de modificacions que

han elevat el preu de l’obra fins a
490.548,93 euros.

Recollida d’oli domèstic
L’Ajuntament de Salou mantindrà la
campanya de recollida selectiva d’oli
domèstic. L’oli que es recull es destina a
la producció de biodièsel. Amb aquesta
mesura també es redueixen les restes
contaminants en les aigües residuals. Els
recursos econòmics destinats a la
campanya s’han reduït respecte l’any
anterior.
La junta de govern local ha acordat
contractar la Fundació Onada per a la
gestió d’aquest servei. El preu del
contracte és de 7.261,46 euros.
L’Agència Catalana de Residus ha concedit
un ajut de 9.552 euros per finançar el
programa durant dos anys.
D’altra banda, el consistori ha aprovat la
compra de nous contenidors de recollida
selectiva destinats a les dependències
municipals. S’ha previst una despesa de
3.749,12 euros.

Llocs de treball
L’Ajuntament de Salou ha obert un procés
selectiu per contractar un tècnic mig de
promoció econòmica per cobrir una baixa
de maternitat. La selecció es farà per
concurs-oposició lliure. Els aspirats han
d’estar diplomats en Empresarials o tenir
el primer cicle d’Econòmiques o
Administració i Direcció d’Empreses.
D’altra banda, l’Ajuntament de Salou ha
obert un concurs intern per crear una
borsa de treball per a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà. Hi ha vuit places reservades
per a funcionaris de carrera o laboral fix i
vuit més per a interins i treballadors
temporals. La selecció es farà per concurs
de mèrits. Es requereix una titulació
mínima de graduat escolar, FP 1 o
equivalent. Els aspirants que superin la
selecció hauran de fer un curs de formació
de 30 hores.

Llicència d’obres per a l’escola
Elisabeth
La junta de govern local ha concedit
ll icència urbanística a la Societat
Cooperativa d’Ensenyament Elisabeth per
cobrir la pista poliesportiva de l’escola,
situada al carrer Miquel Martí i Pol.
El permís estava pendent de l’aprovació
definitiva de la modificació puntual del Pla
Parcial del sector 01. Realitzat aquest
tràmit urbanístic, el centre escolar ja pot
procedir a les obres. La llicència atorgada
té una vigència de 12 mesos i només
autoritza la cobertura d’una de les pistes.
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Queda prohibit el posterior tancament en
planta d’aquestes instal·lacions, ja que el
sostre màxim de la parcel·la no ho permet.

Llicència obres pisos tutelats
La junta de govern local ha acordat
prorrogar el permís d’obres concedit a
Reus Salut i Benestar per a la construcció
d’habitatges tutelats entre els carrers
Maria Castillo i Rosa Sensat. La llicència,
que tenia una vigència de dos anys, es va
atorgar el desembre de 2006. Tenint en
compte que queda per executar un 15%
dels treballs s’ha aprovat una pròrroga de
12 mesos. Les obres pendents compten
amb un pressupost de 730.080,27 euros.

Despeses festes de Nadal
La junta de govern local ha donat la
conformitat a les despeses de les festes
de Nadal i Reis. En total s’hi han destinat
22.773,43 euros. Aquesta quantitat inclou
l’edició dels programes informatius i
l’organització d’actes populars com el caga
tió o la cavalcada de Reis. Les set colles
participants a la cavalcada van rebre una
subvenció de 800 euros cadascuna.
En total durant les festes de Nadal, es van
realitzar a Salou una trentena d’actes
culturals, lúdics i populars.
D’altra banda,  la junta de govern local ha
aprovat la liquidació de la festa del Rei en
Jaume I. S’hi van destinar 79.365,86
euros, 5.800 més del previst inicialment

perquè l’elevada participació va obligar a
llogar més vestits d’època.

Adjudicat el servei de socorrisme a
la piscina
L’Ajuntament de Salou ha aprovat de
forma definitiva l’adjudicació del nou
contracte de socorrisme i monitoratge a
la piscina municipal. Se’n farà càrrec
l’empresa Sport i Salvament. Els preus
acordats són de 10,36 euros l’hora de
socorrista i de 14,93 l’hora de monitor
aquàtic.
D’altra banda, la junta de govern local ha
aprovat una despesa de 7.600 euros
per a les activitats esportives
programades pel primer trimestre de
2009. Aquestes despeses corresponen
al monitoratge extern i al Consell Esportiu
del Tarragonès.
D’altra banda, s’ha aprovat una despesa
de 3.600 euros per al període gener-
març del II torneig de Futbol 7.

Assumptes de joventut
La junta de govern local ha acordat el
pagament de 19.727,46 euros a
l ’Ajuntament de Cambrils, que
corresponen a la certificació del darrer
trimestre de 2007 del programa
d’activitats juvenil Carretera i Manta.
D’altra banda, s’ha informat de la
sol·licitud de subvencions per a projectes
del Consell Local de Joventut de Salou.

L’ajut, de 10.500 euros, servirà per cobrir
despeses del taller del Saló de Manga,
l’edició de la revista Salou Magazine i
l’organització de la festa de Sant Joan.

Subvencions
- 1.400 euros per a cadascuna de

les 25 colles que participen en el
cós blanc. L’import total dels
ajuts és de 35.000 euros. També
s’ha concedit una subvenció de
700 euros a la colla Julivert per a
l’adquisició d’una carrossa, ja que
es tracta d’una colla nova.

- 16.040 euros per al grup Esplai
Salou per a la creació d’un
element nou per al seguici
popular: “La morena”.

- 10.996,8 euros per a la compra
de tratges nous per al Ball de
Diables Maleït de Salou

- 10.000 euros per a la creació de
l’Associació Salou en Dansa.

- 4.000 euros per al CEIP Europa
per a la celebració dels 25 anys
de l ’escola. Els diners es
destinaran a fer tallers, a l’edició
d’una auca i una placa
commemoratives, un cicle de
conferències i l’edició de la revista
escolar.

- 3.000 euros per a adquirir 600
exemplars del llibre “Salou, la
lluita i el sacrifici d’un poble”,
editat per l’Associació d’Amics
30 d’octubre.

- 3.000 euros per als estudis de
Dret Ambiental de la URV.

- 2.500 euros per al Club Nàutic
Salou per a una exposició sobre
el viatge a les Illes del Rei Jaume
I, l ’espectacle dels sopar
commemoratiu, la regata del Rei
en Jaume i per a l’acte de
celebració dels 150 anys del far
de Salou.

- 1.200 euros per al Club Atletisme
Salou per a l’organització d’un
cicle de xerrades.

- 400 euros per a la colla Amics
per reparar els danys produïts a
la seva carrossa.

- 600 euros per la gala benèfica
que es va fer al TAS per recaptar
diners per a la investigació del
càncer infantil.

- 300 euros a l’Associació Catalana
de Plaques de Cava per a l’edició
d’una placa amb la figura de la
geganta Violant.

PLE DE GENER SALOU

El passat dijous dia 29 de gener tingué lloc el ple ordinari del mes.
En assumptes de Serveis Econòmics, es va aprovar bonificar en un 95% l’impost municipal
corresponent a la llicència d’obra major sol.licitada per la Generalitat per a la remodelació
del CEIP Santa Maria del Mar.
En assumptes de Planificació Territorial, es va aprovar una modificació puntual del POUM
referent a la inclusió de l’ús hoteler a l’àmbit del PAU-S.08, que permetrà construir unitats
d’allotjament hoteler en un edifici que estava previst per apartaments, al C/Balears.
Es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, aprovant els projectes d’inversió a
presentar amb càrrec al fons estatal d’inversió local, del qual el municipi té assignats
4.141.171 euros. Es tracta de dotze actuacions urbanístiques, que han d’estar començades
abans del 13 d’abril i acabades dins d’un any. Els projectes presentats són els següents:
edifici educacional, situat en l’àmbit del sector 01, amb un pressupost de 1.445.000 euros;
ampliació de la Masia Tous per al Punt d’Informació Juvenil (PIJ), al carrer Maria Castillo
(847.907,87 euros), un nou pavelló municipal a Cap Salou (657.056,75 euros); millores de
la senyalització viària horitzontal i vertical (281.600 euros); construcció d’un nou mòdul al
cementiri (170.000 euros); tanca del parc de davant de l’Ajuntament (151.483,22 euros);
col·lector de pluvials de Port Aventura dins de Covamar (118.864,57 euros); instal·lació
d’un bloc de contenidors al carrer València, al costat de la Biblioteca Municipal, (115.000
euros); construcció d’una sala polivalent d’ampliació de la llar de jubilats situat al Parc de
Salou (115.000 euros); construcció d’una pista poliesportiva al Mirador (88.038,30 euros);
col.locació de baranes a les fonts de la Platja de Llevant i graderies a les fonts cibernètiques
(76.220,29 euros) i construcció d’una comissaria de la Polica Local de la Platja de Llevant
(75.000 euros).
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Juntes de govern local
de Vila-seca

Projectes presentats al Fons d'Inversió
Local de l'Estat
L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat 5
projectes al Fons d'Inversió Local de l'Estat. Amb
aquest programa d'ajuts, el govern central vol
fer front a la crisi econòmica, impulsant l'obra
pública i generant nous llocs de treball.
A Vila-seca s'ha previst una inversió de 3,3
milions d'euros. El projecte de més envergadura
és el que preveu la construcció d'un magatzem
municipal i un centre de gestió de la recollida de
residus. Aquests nous equipaments es
construiran al costat de la deixalleria, al polígon
l'Alba i s'hi destinaran 1.651.026,55 euros.
Entre els projectes presentats també hi ha
l'ampliació i millora de les sales esportives de la
piscina municipal. En aquest cas la inversió
programada és de 730.000 euros. També en
matèria esportiva s'ha aprovat l'adequació i
reparació de la pista interior del pavelló
polisportiu, que costarà 207.130,38 euros.
Aprofitant el fons d'Inversió Local, l'Ajuntament
també executarà enguany les obres de connexió
del col·lector d'aigües pluvials del carrer Plàcido
Domingo amb la nova estació de bombament de
la Pineda. Aquesta obra està valorada en
502.379,94 euros.
El darrer projecte presentat pel consistori a la
convocatòria del Govern central contempla la
millora dels paviments del pati del CEIP Torroja
i Miret amb un pressupost de 212.869,62 euros.
Paral·lelament a la presentació dels projectes a
la subdelegació, l'Ajuntament ja ha iniciat els
tràmits per poder executar aquestes cinc obres
al llarg de 2009. Així per exemple s'ha encarregat
a l'empresa AGRO-3 la redacció del projecte
executiu per a construir el magatzem municipal.
Així mateix, la redacció del projecte del pati del
Torroja s'ha encarregat a l'arquitecte Josep Lluís
Serven i el de la pista del pavelló el redactarà
l'arquitecta Anna Vidal. D'altra banda, el Gabinet
Tècnic d'Arquitectura Urbanisme i Gestió
elaborarà el projecte de les noves sales esportives
de la piscina.

Al·legacions a l'ARE de la Canaleta
L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat una
trentena d'al·legacions i observacions a la
conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
en relació amb l'Àrea Residencial Estratègica
(ARE) prevista al municipi.
Aquestes àrees són un instrument urbanístic
impulsat pel Govern català amb la voluntat de
posar solució al dèficit d'habitatge protegit al
conjunt del país. A Vila-seca, la Generalitat ha
programat una ARE a la partida de la Canaleta,
passada la zona del Castell.
La majoria de les al·legacions formulades per
l'Ajuntament són de caràcter tècnic i van
encaminades a corregir errors materials en el
document del Govern català. També n'hi ha,
però, que tenen un caràcter més polític. Aquest,
per exemple, és el cas de la reserva de sòl pe a
equipaments. El consistori demana poder
intervenir a l'hora de determinar l'ús d'aquests
terrenys, en funció de les necessitats de la zona

i el municipi. De fet, una de les crítiques que s'ha
fet al projecte de les AREs és que suposen una
ingerència en l'autonomia dels Ajuntaments.
D'altra banda, l'Ajuntament demana que el camí
Fondo sigui de doble sentit de circulació i que la
prolongació del carrer Mossèn Salvador Babot
sigui més ample, per tal de permetre també el
doble sentit i aparcament a banda i banda.
La disponibilitat d'aparcament és un altre dels
aspectes en què incideixen les al·legacions
presentades. Es proposa que s'estableixin
aparcaments en línia sempre que sigui possible
i també reforçar les zones d'aparcament
agrupat. D'aquesta manera es vol compensar
l'eliminació de places en el nucli antic del municipi.
També es demana una reflexió entorn els locals
programats per a usos comercials. L'Ajuntament
considera excessius la previsió de 5.000 m2,
tenint en compte que al conjunt del municipi
queden molts locals per ocupar.
Pel que fa a la urbanització de l'Àrea Residencial
Estratègica, el consistori demana que es faci
seguint els criteris i solucions que s'han aplicat
en d'altres zones del municipi, per tal de garantir
una certa uniformitat i harmonia.

Adjudicades les obres del nucli antic
L'empresa Agrovial executarà les obres de
reforma del sector B del nucli antic de Vila-seca.
L'adjudicació, que encara és provisional, es va
aprovar en la junta de govern local celebrada
el 29 de desembre. En total s'hi invertiran
2.038.596 euros.
Aquesta nova fase d'obres afectarà el sector
nord del nucli antic, és a dir els carrers de Sant
Antoni, les Creus, Sant Bernat, el Pou, del
Racó, Hospital, Castillejos, plaça de les Creus
i el tram que queda pendent de Requet de Fèlix.
En les properes setmanes es farà la reunió amb
l'empresa adjudicatària per definir el calendari
d'obres, l'ordre d'intervenció en els diferents
carrers i les modificacions de trànsit que
comportaran.
Com en la resta de carrers on ja s'ha intervingut,
les obres serviran per renovar les xarxes de
serveis i clavegueram, així com per refer el
paviment. Se seguirà el mateix model de
plataforma única, que dóna prioritat als vianants.

Adjudicada la substitució de les cobertes
del castell
La junta de govern local ha adjudicat a l'empresa
RECOP Restauracions Arquitectòniques SLU
les obres de substitució de les cobertes dels
castell de Vila-seca. La intervenció, que costarà
401.256,12 euros, és necessària a causa del
mal estat de les bigues de fusta, molt
deteriorades per l'acció dels tèrmits. El projecte
es va aprovar el passat mes de juliol i ha estat
redactat per l'arquitecte Miquel Orellana.
D'altra banda, l'Ajuntament de Vila-seca ha
sol·licitat una subvenció dels fons europeus
FEDER per a la restauració del Castell. L'ajut
demanat es per cobrir part de les despeses de
les fases I i II de rehabilitació de l'edifici. La
primera fa referència als treballs de consolidació
de la teulada, que ara s'iniciaran. La segona
fase de restauració inclourà les obres
necessàries per donar un ús cultura i social al
castell.

La redacció d'aquest projecte de restauració es
va adjudicar el passat mes de desembre a
l'empresa Soffito Arquitectura SLP per 18.635,40
euros.

Connexió dels pluvials de la Pineda amb la nova
estació de bombament
L'empresa T-Enginyers, de les Terres de l'Ebre,
s'encarregarà de redactar el projecte per a
connectar la xarxa de pluvials de la Pineda amb
la nova estació de bombament que l'ACA ha
construït passat Porta del Mar. La redacció del
nou projecte costarà 9.860 euros.
D'altra banda, la junta de govern local ha
adjudicat a SOREA els treballs de renovació del
clavegueram al carrer Enric Caruso, entre el
passeig Pau Casals i el carrer Isaac Albéniz. Les
obres compten amb un pressupost de 94.364,47
euros.
L'Ajuntament també ha adjudicat les obres de
millora del paviment malmès al passeig marítim
de la Pineda. Les realitzarà l'empresa Francesc
Salvadó i costaran 57.977,42 euros. La
intervenció afectarà un tram de 285 metres
lineals del passeig.

Ofertes laborals
La junta de govern local ha aprovat l'oferta
pública d'ocupació per aquest 2009. Es
convocaran diversos concursos, alguns de
promoció interna, per tal de cobrir places vacant
i d'altres que fins ara eren ocupades per personal
interí.
Pel què fa a les convocatòries de lliure accés, n'hi
ha una per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu
i tres per al cos de Policia Local. Les bases del
procediment de selecció d'aquests guàrdies ja
han estat aprovades.
També es farà un concurs per cobrir una plaça
d'oficial de tercera i dues d'informador juvenil.
L'oferta d'ocupació la completen una plaça de
professor auxiliar en Harmonia i Llenguatge
musical i una altra de professor superior de
guitarra.

Gestió de residus
L'Ajuntament de Vila-seca ha sol·licitat la
col·laboració de la conselleria de Medi Ambient
i Habitatge per a la implantació d'una deixalleria
mòbil al municipi. L'objectiu és complementar el
servei que es presta a la deixalleria del polígon
l'Alba i potenciar d'aquesta manera la recollida
selectiva.
La junta de govern local també ha demanat una
subvenció al departament de Medi Ambient per
impulsar una nova campanya de sensibilització
sobre la correcta gestió dels residus.
Aquesta campanya es durà a terme aquest
2009 coincidint amb la implantació de la nova
contracta de la brossa. L'ajut sol·licitat és de
13.454,15 euros.
L'Ajuntament de Vila-seca vol assolir l'objectiu
fixat en el Programa de Gestió de Residus de
Catalunya que planteja arribar a valoritzar fins
a un 48% de la brossa que es genera al municipi.

Manteniment de les fonts ornamentals
i xarxa de clavegueram
L'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat la revisió
de preus del servei de manteniment de les fonts
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Ple de Vila-seca

Vila-seca crea la junta local de seguretat
El ple de Vila-seca ha aprovat per unanimitat la creació de la junta local de
seguretat. Es tracta d’un òrgan col·legiat que té la funció de coordinar les
tasques dels diferents cossos policials que operen al municipi. La creació
d’aquesta junta respon al conveni de Coordinació i Col·laboració en matèria de
Seguretat Pública que l’Ajuntament i la conselleria d’Interior van signar el
passat 30 d’octubre, tan sols unes hores abans del desplegament dels mossos
d’esquadra al territori. També obeeix a la llei de 2003 que estableix que els
municipis amb guàrdia urbana han de constituir una junta local de seguretat.

Entre les tasques que té atribuïdes aquest òrgan hi ha determinar les prioritats i actuacions
especials en temes de seguretat i planificar campanyes de prevenció, en funció de les
necessitats que es detectin al municipi.
Segons el reglament aprovat pel plenari, aquesta junta està presidida per l’alcalde. La resta
d’integrants són el regidor de seguretat pública, el cap de la policia local, el comissari dels
mossos al municipi i el delegat territorial del Govern. També hi poden ser presents els caps dels
cossos policials de l’Estat, guàrdia civil i policia nacional. Quan el tema a tractar ho requereixi,
també hi poden ser convidats representants de la judicatura i la fiscalia i les associacions de
veïns del municipi.
La junta local de seguretat s’ha de reunir trimestralment i fer una sessió plenària un cop a l’any.
En aquest ple també s’ha de convidar el col·lectiu veïnal per informar-lo del pla de seguretat
local i fer una avaluació de les problemàtiques del municipi.
A més, s’estableix la creació d’una mesa de coordinació operativa integrada pels caps dels
diferents cossos policials, per tal d’afavorir l’intercanvi d’informació i el treball conjunt.
Les decisions que es prenguin a la junta local de seguretat s’han d’aprovar per unanimitat i
tenen un caràcter executiu.

Altres acords
D’altra banda, el ple de Vila-seca va aprovar la modificació de la plantilla municipal per l’any
2009. S’hi incorpora l’acord marc subscrit amb la policia local el passat mes de desembre. Aquest
nou conveni laboral, que tindrà vigència fins a finals de 2011, estableix la revisió dels
complements que percep la guàrdia urbana. Amb aquesta mesura s’avança cap a l’equiparació
retributiva amb els mossos d’esquadra.
El partit dels socialistes es van abstenir en aquest punt de l’ordre del dia, de la mateixa manera
que ho van fer en l’aprovació dels òrgans de govern dels patronats de Turisme i Música. Els
òrgans de govern dels dos patronats s’han modificat per tal d’adaptar-los als nous estatuts
que també van ser aprovats, de forma definitiva i per unanimitat, en el plenari de gener.

ornamentals i la xarxa de clavegueram del
municipi. Aquest servei, que realitza l'empresa
Sorea, suposarà enguany una despesa de
251.297,57 euros.

Obres al parc de la Torre d'en Dolsa
La junta de govern ha adjudicat a l'empresa
Univerd Paisatgisme SL les tasques de desguàs
i construcció d'una cuneta en el paviment d'accés
a la Torre d'en Dolsa. Amb aquesta actuació es
vol millorar l'evacuació de les aigües pluvials de
l'entorn del monument. L'actuació costarà
15.576,82 euros.

Despeses festes
En les juntes de govern del darrer mes,
l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat diverses
despeses relacionades amb les festes de Nadal
i de Sant Antoni. D'una banda, hi ha la subvenció
de 14.500 euros concedida a la Comissió de Reis
per a l'organització de la Cavalcada. També s'ha
aprovat una despesa de 6.020 euros per al cicle
de teatre infantil, que es va fer durant la primera
setmana de gener.
D'altra banda, l'Ajuntament ha destinat 20.000
euros a l'organització del Parc Infantil de Nadal

i 2.463 més per al Parc Jove.
Pel que fa a les festes de Sant Antoni, s'ha
aprovat una despesa de 22.040 euros per a la
gala de l'Esport.

Programa de salut escolar
L'Ajuntament ha establert un nou acord amb
l'Àrea Bàsica de Salut de Vila-seca per dur a
terme els programes de salut escolar als col·legis
i instituts del municipi. Es farà una revisió mèdica
als alumnes de P-4 i s'administraran diverses
vacunes. Entre aquestes hi ha la de les hepatitis
A i B, les de la varicel·la, el tètanus i la diftèria.
També per primera vegada es posarà a les
nenes del municipi la vacuna del papil·loma
humà, que prevé del càncer de coll d'úter. La
conselleria de Salut es farà càrrec de les
despeses.

Acaba el conveni amb l'empresa Plana pel
transport d'estudiants i jubilats
La junta de govern local ha acordat el pagament
de 8.030,41 euros a l'empresa d'autocars Plana.
Aquesta quantitat correspon a les despeses en
abonaments per a persones grans i estudiants.
Aquest sistema de descomptes es va implantar

el desembre de 2006 arran d'un conveni entre
l'Ajuntament i l'empresa, amb l'objectiu de
potenciar el transport públic.
Ara, amb la implantació del sistema tarifari
integrat al Camp de Tarragona, aquest conveni
s'ha declarat dissolt, ja que existeixen altres
fórmules per adquirir abonaments i descomptes.

Carretera i Manta
L'Ajuntament de Vila-seca és enguany
l'encarregat de coordinar les activitats del
programa de lleure juvenil Carretera i Manta,
que es desenvolupa juntament amb Salou i
Cambrils. La junta de govern del 29 de desembre
va aprovar el programa d'activitats d'enguany,
amb una despesa prevista de 254.539,98 euros.
Aquesta quantitat serà assumida a parts
proporcionals pels tres municipis que participen
del projecte.
Per aquest primer trimestre de 2009 hi ha
programades una vintena d'activitats. Entre
aquestes hi ha cinc sortides a la neu i una al
Carnaval de Sitges. També es faran tallers
d'informàtica, cuina, batuka, monitoratge,
cinema i maquillatge escènic.

Subvencions
- 997 euros per al Consell Escolar del
CEIP Miramar per a l'adquisició de mobiliari pel
centre.
- 17.500 euros per als Amics del Teatre
de Vila-seca per a l'organització del cicle anual
de teatre i la celebració del seu Xè aniversari.
- 6.071,36 euros per a l'organització del
cicle de teatre Interescolar. Per aquest primer
trimestres s'ha programat dues obres Embolic a
la Granja i Oliver Twist.
- 600 euros per al CEIP Cal·lípolis per a
organitzar activitats en el marc del Pla Educatiu
d'Entorn.
- 300 euros a l'AMPA del CEIP Torroja i
Miret per arreglar les instal·lacions del seu local.
- 1.264 euros per a l'activitat de teatre
amb anglès. Es representarà l 'obra
Frankenstein.
- 6.000 euros per a la Colla Gegantera de
Vila-seca per organitzar la trobada de gegants
de la Festa Major.
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Correu Obert
CARTA OBERTA

Com cada any al mes de gener arriba la Festa
Major al nostre poble. Enguany una de les
sorpreses que em va oferir el programa (que es
reparteixi tard, ja no és cap sorpresa), va ser que
la fotografia que anunciava el correfoc del dissabte
17 de gener era totalment desconeguda per a mi,
un Diable amb una forca amb tres banyes, potser
era del grup convidat? Però no, “la Crisi” abarca
tots els àmbits de la nostra societat, i només
s’anunciaven els Diables locals. Miro les altres
fotos i tothom té la fotografia adequada: els
Gegants són de Vila-seca, fins i tot el cavall que
anuncia les curses és una foto de les curses al
circuit de la Torre d’en Dolça. Llavors què passa,
no tenien fotos? No saben com són els Diables
d’aquí? O no es miren el programa abans d’imprimir?
Com a membre d’aquest col·lectiu de cultura
popular, demano una mica més de sensibilitat i
control en aquests aspectes,  perquè al final tots
contribuïm a què la Festa Major amb més o menys
encerts sigui la nostra FESTA MAJOR.

Robert Redón
Membre del Ball de Diables de Vila-seca

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS,
Y, ¿DERECHOS?

De tots és sabut que en un Estat de dret com és
el nostre, totes les petites i mitjanes empreses,
autònoms i treballadors, tenim obligacions i també
drets, per a tots els mateixos, ara bé, creo que
en aquesta greu situació financera que estem
travessant, ja no tots tenim els mateixos drets,
però sí les mateixes obligacions. Ens han robat el
dret a protegir i defensar els nostres habitatges,
els nostres negocis, els nostres treballs, els
nostres béns, i tot perquè a uns senyors se'ls va
ocórrer dir-nos que un terreny, pis sigui nou o de
sisena mà, valia tres vegades més que el seu
valor real, es van posar d'acord amb empreses
de taxació i de valors, per a repartir-se els
beneficis, mentre a nosaltres ens cobraven
quantitats vergonyoses fins a per entrar en les
seves oficines, que si tant per la taxació, que si
tant per l'estudi de préstec, que si quant pel
segur de vida, que si quant pel segur del bé
hipotecat, a part de domiciliar nòmines, rebuts,
etc, o sigui, que lliuràvem tota la nostra vida
financera a l'entitat com. Per això, em costa molt
entendre, com davant aquest atropellament al
ciutadà,   el govern espanyol en general, i el
govern català en particular, es desentenen
d'aquesta sèrie de delictes comesos per les
entitats financeres i caixes d'estalvi contra les
pymes, autònoms i treballadors, i protegeixen
als autors i responsables d'aquesta barbàrie, i a
les grans empreses multinacionals, donant-los
suport de tot tipus, des de finançament amb els
nostres diners, o sigui, diners públics, fins a
suport polític i d'imatge, perquè segueixin
funcionant com si tot això no fora amb ells i seguir

coaccionant al petit empresari i al treballador amb
les seves polítiques de tercera. Estic fart de
pagar les conseqüències d'una nefasta i pèssima
gestió per part de les entitats financeres, que
ens han enganyat durant anys, fent-nos creure
entre altres coses, que quan hipotecàvem un bé
ens concedian el 100% quan en realitat ens
concedian el 80% del valor que ells mateix li
ponian, i mentre això succeïa els governs
espanyol i català recaptaven moltíssims diners a
costa dels mateixos, pymes, autònoms i
treballadors, en concepte d'impostos, llicències
d'obra, IVA, imposats de transmissions i un llarg
etcètera. A tot això bancs, caixes d'estalvi i
grans empreses i multinacionals obtenian cada
any entre un 40 i un 50 % de benefici més que
l'any anterior, i tot amb el consentiment del
govern de torn, el silenci dels partits polítics, tots,
governants i oposició, i la complicitat dels sindicats.
Mirant el procés de com es va enfonsant un país,
m'entretinc a endevinar en quin paraiso fiscal es
trobarà tot aquests diners que ara no apareix per
cap costat, i de passada pinso quants drets ens
queden realment, tal vegada un, el dret a sentir-
nos enganyats.

ANTONIO RUIZ MARCHANTE
Administrador de Pyme

SOM SALOU

A ningú se li escapa l’espectacular creixement
demogràfic que Salou ha experiment. De fet,
el nombre de salouencs i salouenques s’ha
duplicat en els darrers 8 anys. És en aquest
context en el que, ja fa mig any, el Departament
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Salou va donar el tret de sortida a la campanya
Som Salou, una iniciativa que pretén impulsar
el sentiment de pertinença a la nostra ciutat i
el foment de la cohesió del teixit social.
Creiem en el potencial dels ciutadans i
ciutadanes, i estem convençuts que Salou ha
de ser un lloc de trobada on tothom pugui
prendre part en el complex entramat de les
relacions socials, econòmiques, culturals i
cíviques. És sota aquest convenciment, que
vam creure oportú crear un lema o, com diuen
els acadèmics, una idea-força, capaç
d’esdevenir un mínim comú denominador
assumible per tothom. Calia arribar a tothom,
més enllà dels diferents orígens, ideologies,
cultures o llengües. El lema Som Salou ens va
semblar ideal per catalitzar tots els esforços
vers el nostre objectiu.
Un altre dels papers fonamentals del Som és
la voluntat de reconèixer la ingent tasca que
realitzen les associacions al nostre municipi.
Elles són un dels pilars fonamentals de la
cohesió social i per tant donar-les a conèixer és
un dels grans eixos sobre els quals estem
treballant. El portal d’entitats,
www.salouentitats.cat, només és el
començament del nostre treball vers aquesta
direcció.

Avui, el Som Salou ja ha entrat dins la vida
quotidiana de tots els salouencs i salouenques.
En el moment que escric aquestes línies, ja són
33 associacions, 22 empreses i 2 mitjans de
comunicació els que han presentat la seva
adhesió a la campanya. Ja comencen a donar-
se iniciatives ciutadanes que es fan seu el Som,
com és el cas d’entitats que posen el lema al seu
material (samarretes, cartells, etc.) o escoles
que realitzen activitats al voltant de la
campanya. Fins i tot s’han editat sobres de
sucre amb el Som Salou.
A nivell municipal, la iniciativa més ambiciosa
amb la qual estem treballant és la futura
Targeta Ciutadana de Salou, un nou recurs
que servirà per identificar els empadronats i
empadronades a la nostra ciutat per tal que
puguin gaudir d’avantatges en els serveis
municipals, i que sens dubte reforçarà aquest
sentiment de veïnatge. Però no m’estenc més
respecte la Targeta. Ben aviat en sentireu a
parlar -i molt-, d’aquest nou servei.
Vull finalitzar animant-vos a participar a la
campanya. Molts i moltes ja heu aportat les
vostres propostes i inquietuds. Us vull fer
arribar el meu més profund agraïment. Esteu
demostrant que  ja sou Salou, que us en
sentiu ben orgullosos, i que voleu demostrar-
ho públicament davant de qui sigui i per sobre
de cap altra diferència.  Davant d’això, no tinc
cap dubte que el futur de la nostra ciutat se
sosté sota uns bons fonaments.
No cal dir que tenim les portes obertes per
escoltar-vos i col·laborar amb qualsevol iniciativa
que s’adapti a la filosofia de la campanya Som
Salou. No pot ser de cap altra manera: la ciutat
la fem entre tots i totes.

Salvador Pellicé
Regidor de Coordinació Institucional de
l’Ajuntament de Salou
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COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
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HIPICA

Unes 5.000 persones
assisteixen al tradicional Cós
de Sant Antoni de Vila-seca
ACN / Redacció PdF.- Unes 5.000
persones, segons l’organització,
van assistir diumenge 18 de gener
al matí a les tradicionals curses
hípiques professionals del Cós de
Sant Antoni. Aquestes curses són
un dels actes més destacats de la
Festa Major d’Hivern, i es van
celebrar al Circuit Hípic de la Torre
d’en Dolça.
La primera cursa de la matinal, Trofeu “La
Caixa”, la van disputar sis trotadors sobre
una distància de 1.700 metres. El
guanyador va ser el cavall “Menorquí”, de
la quadra Beniparratx, amb Carles Pons
com a genet.
La segona cursa, i primera de galop, amb
vuit cavalls pura sang anglesos, Premi
PortAventura, sobre una distància de
1.700 metres, se la va endur el genet
Bienvenido Moreno, amb el cavall “Gran
Yago”, de la quadra Montsià-Laikers.
Amb sis participants a la línia de sortida, i
amb sis participants, els trotadors van
recòrrer una distància de 2.100 metres.
El Gran Premi Patronat de Turisme de
Vila-seca Platja de la Pineda va ser per a
“Orfeo del Sol”, de la quadra
Construcciones Pitiusas Font i el genet
Víctor Iñíguez.
Finalment, es va disputar el Gran Premi
Ajuntament de Vila-seca, sobre una
distància de 2.500 metres. Amb nou
cavalls pura sang anglesos als caixons de
sortida, va ser el genet Josep Fusté, amb
el cavall “Tipolino”, de la quadra Josep
Fusté, qui es va endur el trofeu Memorial
Josep Xatruch-Gran Premi Ajuntament
de Vila-seca. Els premis en metàl.lic,
repartits en funció de les respectives
classificacions, ascendien a 30.000 euros.

HOQUEI
1a NACIONAL CATALANA
Congrés / Ercros Vila-seca              0-5
Ercros Vila-seca / Arenys de Munt   4-5
Ercros Vila-seca / Ripoll                  3-1
Ercros Vila-seca és 4t, amb 10 pg, 5 pp
i 30 punts

CAMP. CATALUNYA ALEVÍ “A” Gr.I
Vila-seca / Masquefa                     5-3
Vila-seca / Ripoll                           5-4
Vila-seca és 1r, amb 4 pg i 12 punts

VOLEIBOL
CAMP. CATALUNYA 1a Div. FEMENI
Salou / Santa Coloma                   1-3
Bordils / Salou                             0-3
Salou és 6è, amb 7 pg i 4 pp

CAMP. CAT. 2a Div. JUV. FEMENÍ
Vilassar / Salou                            3-2
Arenys / Salou                            2-3
Salou / Hortons                           1-3
Salou és 6è, amb 6 pg i 7 pp

CAMP.CATALUNYA 1a Div.INFANTIL
FEMENÍ 2a fase Gr.B
Vilassar / Escola Elisabeth              3-1
Escola Elisabeth / Cecell                0-3
Escola Elisabeth és 5è, amb 2 pp

CAMP. CATALUNYA 2a Div. CADET
FEMENÍ 2a fase Gr.C
Escola Elisabeth / Martorell            3-0
Escola Elisabeth / Torelló              3-0
Escola Elisabeth és 3r, amb 2 pg

1a DIV. ESTATAL MASCULÍ Gr.B
Salou / Xàtiva                             0-3
Salou / Olot                                2-3
Altea / Salou                              3-2
Salou / Santa Pola                       3-2
Salou és 3r, amb 7 pg i 5 pp

FUTBOL
1a TERRITORIAL Gr.6
La Sènia / Vila-seca                      1-1
La Cava / Vila-seca                       4-1
Vila-seca és 9è, amb 6 pg, 7 pe, 5 pp i
25 punts

2a TERRITORIAL Gr.2
Salou / La Selva                           3-1
Vila-seca B / S.Pere i S.Pau            1-0
Salou / S.Pere i S.Pau                   2-1

3a TERRITORIAL Gr.23
Salou B / Marina Cambrils              1-2
Castellvell / Salou B                      3-2
Falset / Salou B                           4-0
Salou B és 9è, amb 4 pg, 3 pe, 6 pp i
15 punts

JUVENIL 1a DIVISIÓ Gr.8
Vila-seca / Salou                          2-0
Torredembarra / Vila-seca             1-1
Salou / Valls                               0-0
Bonavista / Salou                         2-3
Vila-seca / Baix Camp                   5-0
Vila-seca és 3r, amb 12 pg, 2 pe, 2 pp
i 38 punts
Salou és 15è, amb 2 pg, 1 pe, 13 pp i
7 punts

CADET 1a DIVISIÓ Gr.13
Salou / Torreforta                       2-4
Cambrils / Vila-seca                      3-0
Astorga / Vila-seca                      1-3
Vila-seca / Santes Creus C            0-0
Salou / La Salle Reus                    6-1
Morell / Vila-seca                         2-3
Salou / Vila-seca                          2-1
Santes Creus C / Salou                 7-1
Vila-seca / S.Pere i S.Pau              3-2
Vila-seca çes 6è, amb 7 pg, 3 pe, 6 pp
i 24 punts
Salou és 12è, amb 4 pg, 2 pe, 10 pp i 14
punts

INFANTIL 1a DIVISIO Gr.13
Salou / Tancat                             1-1
S.Salvador / Salou                        5-1
Valls / Salou                                 4-1
Salou / La Salle Reus                     1-3
Salou és 12è, amb 3 pg, 4 pe, 9 pp i 13
punts

ALEVÍ 1a DIVISIO Gr.13
Roda de Barà / Vila-seca                1-1
Salou / Cambrils                            1-1
Vila-seca / Bonavista                     1-2
S.Pere i S.Pau / Salou   3-3
Salou / Vila-seca                           2-1
Salou és 4t, amb 10 pg, 3 pe, 3 pp i 33
punts
Vila-seca és 14è, amb 2 pg, 2 pe, 12 pp
i 8 punts

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ
Viladecans / Salou                        3-8
Salou / Reus Deportiu                   2-0
Salou / PB Anguera                      2-1
Vilafranca / Salou                         1-0
Salou és 9è, amb 7 pg, 2 pe, 9 pp i 24
punts

El guanyador de la darrera cursa de pura
sang anglesos



esports

PARTITS A BENEFICI DE CÀRITAS
SALOU
El primer cap de setmana de gener van
tenir lloc a l’Estadu mçMunicipal de Salou
un seguit de partits de futbol benèfics,
per tal de col.laborar amb Càrites. Els
diferents partits van comptar amb uns
200 participants i van ser organitzats per
l’Ajuntament de Salou, la Unió Deportiva
Salou i el Club Salou Futbol Sala. Aquesta
era la segona ocasió en que es disputaven
aquests partits benèfics a Salou, amb
l’objectiu de recollir aliments destinats a
Càrites Salou.

FUTBOL SALA
1a NACIONAL B Gr.2
Vila-seca / Pallejà                            6-2
Salou / PB Castelldefels                    5-5
Vilanova del Camí / Vila-seca             5-4
Pallejà / Salou   6-1 Vila-seca és 4t, amb 9
pg, 1 pe, 5 pp i 28 punts
Salou és 13è, amb 3 pg, 4 pe, 8 pp i 13
punts

BÀSQUET
COPA CATALUNYA Gr.2
GAM Vila-seca / Ramon Llull        88-57
Sitges / GAM Vila-seca               84-80
GAM Vila-seca / Reus Ploms        96-58
GAM Vila-seca és 2n, amb 13 pg i 3 pp

CAMP.CAT. MASCULÍ 1a CATEG. Gr.2
IPSI / Salou                              79-61
Salou / Reus Deportiu                51-68
Salou / Ciutat Vella                    85-70
Yarragona 2017 / Salou             64-51
Salou és 11è, amb 5 pg i 11 pp

CONJUNTA MASC.2a TERR.SOTS-21
Reus Deportiu / Salou S-21         80-44
Salou S-21 / Amposta                73-66
AAEET S-21 / Salou S-21            95-59
Salou S-21 / Reus Ploms             52-96
Salou S-21 és 13è, amb 2 pg i 13 pp

TERR.JUNIOR MASC. Fase prèvia Gr.1
L’Arboç / Vila-seca                     95-37
Reus Deportiu / Vila-seca           62-46
Vila-seca és 11è, amb 1 pg i 12 pp

TERR.JUNIOR MASC. Fase prèvia Gr.2
Amposta / Salou                     116-49
Calafell / Salou                          68-21
AD Torreforta / Salou              117-37
Salou és 13è, amb 14 pp

CADET MASC.Fase prèvia Niv.B Gr.4
Amposta / Salou                        70-42
Cantaires / Salou                       67-79
Salou és 8è, amb 5 pg i 7 pp

CADET MASC.Fase prèvia Niv. B Gr.5
Calafell / Vila-seca                        44-62
Vila-seca / Pare Manyanet            80-69
Torredembarra / Vila-seca             56-55
Vila-seca és 4t, amb 9 pg i 4 pp

PRE-INFANTIL MASC. Fase prèvia Gr.1
Vila-seca / La Selva                      26-55
Vendrell / Vila-seca                      58-62
Vila-seca és 7è, amb 4 pg i 6 pp

Com es pot apreciar a la fotografia, els partits a benefici de Càritas van aplegar un
bon nombre de futbolistes

30         Pont       Fusta

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

CAMP. CAT. 3a CATEG. A FEMENI Gr.1
Salou / Vila-seca                          53-35
Vila-seca / Aguiles                       37-50
Salou és 8è, amb 2 pg i 10 pp
Vila-seca és 10èm amb 1 pg i 11 pp

CADET FEMENI Fase prèvia Niv.B Gr.3
Puigcerver / Vila-seca                   58-67
Vila-seca / Morell                          86-27
Vila-seca / Montblanc                  80-36
Vila-seca és 2n, amb 8 pg i 1 pp

INFANTIL FEM.Fase regular Niv.B2 Gr.6
Vila-seca / Mora d’Ebre                61-17
Vila-seca ès 4t, amb 1 pg
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Aquests eren els nominats i els premiats a la Gala de l’Esport de Vila-seca
d’enguany

Amb motiu de les festes de Sant Antoni es va celebrar a
l’Auditori Josep Carreras una nova edició de la “Gala de
l’esport”, presentada per la televisiva Núria Solè.
Al llarg de la vetllada, que com en anys anteriors, tambè va
incloure diverses actuacions musicals, es van presentar tots
els candidats de les diferents categories premiades abans
d’anunciar els resultats de les deliberacions del jurat.

Finalment els premiats foren: en categoria masculina
individual, l’atleta del CA Vila-seca Isaac Martínez; en
categoria femenina individual, la nadadora Ana García, del
CN Vila-seca, i per equips es va imposar la Societat de
Pescadors Esportius, actuals campions d’Espanya. El premi
de reconeixement a la trajectòria esportiva va recaure en
la persona de Paulino Díaz, durant molts anys vinculat al
Club de Bàsquet vila-seca.

VILA-SECA PROCLAMA ELS SEUS MILLORS ESPORTISTES DEL 2008

GALA DE L’ESPORT DE
VILA-SECA 2009

Una futura campiona de gimnàstica

3131         Pont       Fusta31

El cap de setmana de la Capvuitena va tenir lloc un partit bastant curiós on el resultat fou el de menys (per un dels dos equips,
clar). S’enfrontaven els Veterans de Vila-seca contra els Veterans de Vila-seca, o més ben dit, l’actual equip de veterans contra
“antics” veterans. Divertit i que va servir per rememorar velles, ino tant velles, anècdotes. Aquí el testimoni.
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