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Agenda Cultural

Meteorologia
De l’1 al 28 de febrer (Estació de Vila-seca T0017)

per Carles Jansà

Salou
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.

Dissabte 18 d’abril: Teatre. El Messies, de Patrick Barlow.
Toni Albà, Fermí Fernández i Elena Roche. Direcció: Roger
Peña Carulla. Organitza: Amics del Teatre de Vila-seca.
Teatre El Centre. A les 22 hores.

Vila-seca

UN MES DE FEBRER SENSE NOVETATS
El mes de febrer que hem acabat no ha presentat cap
fenomen meteorològic destacable. Les pluges i les
temperatures han estat normals per l’època.
El paissatge s’ha guarnit de bellíssimes flors blanques i roses
d’ametllers, cireretes de pastor, pruneres i presseguers,
presentant atractives imatges.

DADES DEL PERÍODE 1/2 AL 28/2
Temperatura màxima: 23,3 ºC, el dia 26.
Temperatura mínima: 5,1 ºC, el dia 8.
Mitjana de màximes: 14,8 ºC
Mitjana de mínimes: 7,7 ºC
Temperatura mitjana: 11,3 ºC
Pluja: 11,9 litres/metre2
Blancalls: 2
Vents dominants: Llevant (Est) i Mestral (Nord-Oest)

Conservatori i Auditori
Josep Carreras

Dijous 12 de març – 20:30 h. Sala Pare
Antoni Soler: Audició d’alumnes  de
Cant, Corda i Vent

Divendres 13 de març – 20:30 h. Sala
Pare Antoni Soler: Audició d’alumnes
de Guitarra i Piano

Dijous 19 de març – 20:30 h. Sala Pare
Antoni Soler: Audició d’alumnes de
Música de cambra i Orquestra Lully

Dimarts 24 de març – 20:30 h. Sala Pare
Antoni Soler: Audició d’alumnes  de
Llenguatge Musical i Harmonia

Dijous 26 de març – 20:30 h. Sala Pare
Antoni Soler: Audició d’alumnesde
Corda, Música Antiga i Vent

Divendres 27 de març – 20:30 h. Sala
Pare Antoni Soler: Audició d’alumnes
de piano i Música de cambra

Dissabte 28 de març – 13:00 h. Auditori
Josep Carreras: Concert III Trobada
de Corals infantils

Biblioteca de Vila-seca

Dissabte 14 de març: Contes per relaxar, a
càrrec d’Elena Andrés. A les 11h.

Dilluns 16 de març: Contes, Allò que porten els
reis, a càrrec d’Imma Pujol. A les 18h.

Dijous 26 de març: Presentació del Club de
Lectura, a càrrec de Beatriz Comella. A les
18.30h.

Dimarts 27 de març: Lectura d’autors
mexicans. Cicle cultures de Mèxic. A les 18h.

Dissabte 14 de març: Concert del Cor de Cambra Femení
Scherzo. Direcció i acompanyament al piano a càrrec d’Alan
Branch. TAS, a les 22 h. Entrada gratuïta.
Dissabte 21 de març: Teatre. “El lleig”, de Marius Von
Mayenburg. Interpretació: Joan Negrié, Oriol Grau, Pep Muñoz
i Neus Umbert. Direcció: Juan Carlos Martel. TAS, a les 22h.
Entrada: 5 euros.
Dimecres 25 de març: Cicle de Joves Intèrprets: Maria Fañanás
i Juan Becerra, guitarres. A les 20h 30, a la sala Xavier Turull de
l’EMMS. Entrada gratuïta.
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Editorial

Portada: Contenidors del nou sistema d’escombraries
de Vila-seca

Ha calgut una intervenció en el capítol de precs i preguntes
del darrer ple de l’Ajuntament de Salou perquè sortís a la
llum una deficiència del funcionament administratiu de la
institució. Una deficiència greu. Contràriament al que passa
amb qualsevol altre document que s’entrega a l’Ajuntament,
les factures no sòn registrades. Aquesta situació, que el
proper alcalde de la vila, Salvador Pellicé, va admetre com
anòmala, sembla que serà esmenada en el termini d’un
parell de mesos.
En la qüestió a la que fèiem referència, l’oposició volia saber
el temps que actualment transcorre entre la entrada d’una
factura i el seu pagament per part del consistori. La resposta
va ser que passaven uns dos mesos entre l’arribada a la
regidoria d’Hisenda i el seu abonament. El temps que cal
afegir-hi pel trànsit i estacionament indefinit de cada
document acreditatiu del cost d’un subministrament o un
servei a l’Ajuntament és un misteri. Potser algun mal pensat
s’inclinarà a creure que aquest temps és més o menys llarg
en funció de determinades afinitats o interessos, i que
alguna factura es pot arribar a perdre sense deixar rastre,
obligant a reiniciar el procés. Potser això no ha passat mai,
i totes les factures han estat processades amb celeritat
encomiable, però tots plegat quedarem més tranquils quan
arribi el dia que qualsevol d’aquests documents estigui
perfectament controlat durant el seu periple.
Els motius que han permès aquest estat de coses des de la
constitució de l’Ajuntament de Salou no han trascendit. No
sabem si ha estat un comportament deliberat o simple
deixadesa. Potser algun mal pensat pot creure que això
permetia certa discrecionalitat a l’hora dels pagaments i fins
i tot algun malabarisme comptable amb els pressupostos.
Potser no calgui especular amb el passat, i sí exigir, com més
aviat millor, una administració més transparent i més
responsable.
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Noticiari breu

El judici dels acusats d’intervenir en el segrest d’un matrimoni de joiers i en la
mort d’un agent de la Guàrdia Civil s’està desenvolupant a l’audiència provincial

SUCCESSOS
INGRESSEN A PRESÓ TRES
PERSONES QUE ES FEIEN PASSAR
PER POLICIES PER ATRACAR
PROSTITUTES
ACN / Tarragona.- Una exhaustiva
investigació dels Mossos d’Esquadra de
l’Àrea Territorial d’Investigació del del
Camp de Tarragona, ha permès detenir
tres persones, de nacionalitat espanyola,
relacionades en nou robatoris amb
violència i intimidació i un delicte
d’usurpació de funcions públiques.
Segons va informar la Policia catalana, els
detinguts es feien passar per policies per
atracar prostitutes. Els arrestats, dos
homes i una dona, estarien implicats en
vuit atracaments, a Cambrils, Reus, Salou,
Vila-seca, Dosrius i Blanes. La detenció es
va produir el passat 19 de febrer.
Els detinguts són: Eusebio S.M., de 37
anys i domicili desconegut, Jessica T.G.,
de 27 anys i veïna de Tarragona, i Ricardo
Jesús C.M., de 57 anys i veí de Vilallonga
del Camp, tots ells de nacionalitat
espanyola.
Segons les investigacions, els implicats
trucaven per telèfon a cases de cites per
tal d’acordar-ne una. Un cop al lloc, tot
ensenyant credencials falses del Cuerpo
Nacional de Policia, es feien passar per
policies i comentaven que havien de fer
una inspecció per buscar documentació
o bé substàncies estupefaents.
Aprofitant aquest moment d’incertesa,
intimidaven o assaltaven violentament
les treballadores del prostíbul i en alguna
ocasió fins i tot mostraven una arma de
foc. Mentre durava l ’escorcoll
s’emportaven diners en efectiu,
ordinadors, telèfons mòbils, joies o
targetes de crèdit. En algun cas van
arribar a emmordassar a les víctimes i les
van obligar a mantenir relacions sexuals
contra la seva voluntat.
Els detinguts es desplaçaven amb un
cotxe de lloguer robat i es mostraven
altament actius, ja que en les darreres
dues setmanes, haurien comès tres
atracaments similars a cases de cites de
Cambrils, Reus i Salou, haurien assaltat
dues prostitutes a la carretera a Reus i
Vila-seca, i haurien intentat un altre
atracament.
Als tres arrestats se’ls acusa també d’un
delicte d’apropiació indeguda, per l’ús
sense pagar del vehicle de lloguer amb el
que es desplaçaven, i diverses faltes
d’estafa a benzineres i centres comercials,

on haurien intentat utilitzar les targetes
de crèdit sostretes.
A un dels detinguts, Eusebio SM,
considerat el cap del grup, li consten
nombrosos antecedents. A més, tenia
sis ordres pendents de recerca i ingrés a
presó de diferents jutjats. En el moment
de ser detingut va mostrar una forta
resistència als agents.
Els detinguts van passar dissabte a
disposició del jutjat d’Instrucció de
Tarragona en funcions de guàrdia, que
va decretar el seu ingrés a presó. La
investigació, però, continua oberta, ja
que els detinguts podrien estar implicats
en més casos similars.

L’ACUSAT DE MATAR UN GUARDIA
CIVIL A SALOU S’ENFRONTA A MES
DE 50 ANYS DE PRESÓ
ACN /  Tarragona.- El fiscal demana un
total de 50 anys i mig de presó per
Santos Silverio G. M., acusat de matar un
guàrdia civil en un tiroteig a Salou l’any
2007, quan l’agent va intervenir per
evitar el segrest d’uns joiers. El passat 23
de febrer, dil luns, va començar a
l’Audiència Provincial de Tarragona el
judici contra els tres implicats en aquest
cas, de nacionalitat dominicana. El
principal imputat està acusat d’homicidi
consumat, dues temptatives d’homicidi,
detenció il·legal, tinença il·lícita d’armes,
atemptat i robatori amb violència i

intimidació. El fiscal demana 19 anys i 2
anys i mig de presó respectivament per
als altres dos acusats, Jean Carlos U. P. i
Victoria T.
L’acusat de matar el guàrdia civil Juan
Manuel Muñoz, Santos Silverio García, va
assegurar davant l’Audiència Provincial de
Tarragona que l’agent va morir després
que l’arma d’un segon guàrdia civil es
disparés mentre l’acusat i la víctima queien
al terra en un forcejament durant la
detenció. En el judici, l’acusat va negar
haver disparat cap arma dient que l’agent
mort el subjectava per darrere i, per tant,
li era ‘impossible’ fer cap moviment.
García va afirmar que la seva situació
econòmica ‘molt crítica’ el va dur a planejar
un robatori. L’acusat va reconèixer haver
intentat atracar un matrimoni de joiers de
Salou i haver-los detingut il·legalment.
Quan els joiers van aconseguir fugir, García
i Jean Carlos Uribe, el segon acusat, van
dirigir-se a l’àtic de l’edifici on van tenir lloc
els fets, ja que confiaven que la Policia no
els trobaria. En aparèixer els agents de la
Guàrdia Civil, el principal acusat va sortir
del seu amagatall per lliurar-se als agents.
Tot seguit, segons García, un agent va
agafar-li els braços per darrere, per
emmanillar-lo per l’esquena, i l’acusat es
va queixar i girar perquè li feia ‘molt mal’.
En girar-se, va dir, va veure com un segon
agent situat davant seu l’apuntava amb
una arma. García va afegir que l’agent
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que el subjectava per l’esquena, que era
Juan Manuel Muñoz, va intentar reduir-lo
i tirar-lo al terra, de manera que finalment
van caure tots dos junts, i va ser durant
aquesta caiguda que l’acusat va tocar
accidentalment ‘amb el cap o l’espatlla’
l’agent que l’apuntava i tot seguit va
sentir dos trets, disparats des de l’arma
d’aquest agent.
Segons va afegir García, quan es va aixecar
i es va girar, un tercer agent de la Guàrdia
Civil li va disparar un tret a l’abdomen. ‘No
sé perquè em va disparar’, va afirmar.
Posteriorment, va caure al terra i va perdre
la consciència, i no es va assabentar de la
mort de l’agent Muñoz fins passats uns
dies a l’hospital. García va negar haver
agafat cap arma o haver disparat, i va dir
que ‘li volen carregar’ el crim a ell.

TRES ANYS DE PRESO PELS
SEGRESTADORS D’UN HOME A LA
PINEDA
ACN / Tarragona.- L’Audiència Provincial
de Tarragona va condemnar el passat 12
de febrer a tres anys de presó un pare i un
fill, de nacionalitat francesa i origen magribí,
que van segrestar i colpejar un home a la
Pineda, el setembre de l’any passat. El
judici no va arribar a celebrar-se perquè
prèviament la fiscalia i els acusats han
arribat a una conformitat, de manera que
aquests van acceptar les penes
demanades.
Segons els fets provats, els dos acusats,
que no tenien antecedents penals, estaven
el 4 de setembre del 2008 al seu domicili
amb la víctima, d’origen algerià, quan van
colpejar l’home amb un fusell d’assalt de
simulació i el van apuntar amb una pistola
també simulada. Tot seguit, el van llençar
al terra, li van lligar els peus i les mans i li van
tapar la boca. Els acusats van demanar
60.000 euros a l’home per deixar-lo lliure,
el van posar dins d’una maleta i el van
portar a un bungalou que havien llogat
d’un càmping de la Pineda, on el van lligar
amb brides i el van tancar dins d’un armari.
En veure que la víctima no accedia a pagar
els 60.000 euros, els acusats van anar
demanant-li quantitats menors de diners
per tal d’alliberar-lo. Posteriorment, pare i
fill van dirigir-se a casa de la víctima, on van
exigir a la seva companya sentimental la
documentació de l’home, i finalment van
deixar-lo lliure sense que els pagués diners
a canvi.
Com a conseqüència dels cops rebuts i
dels lligaments a les mans, la víctima va
patir lesions als canells i hematomes als
braços i als malucs. Tot i així, la víctima va
renunciar a ser indemnitzada pels acusats.

TURISME
ELS ALCALDES DE SALOU I DE VILA-
SECA S’ENTREVISTEN AMB CRITERIA
PER PARLAR DE PORT AVENTURA
Els alcaldes de Salou i de Vila-seca,
acompanyats de responsables de la
Conselleria d’Economia i Finances, Es
van reunir el passat dia 10 de febrer amb
la Direcció General de CRITERIA,
empresa propietària de PortAventura,
amb la finalitat d’intercanviar informació
i opinions sobre el projecte del Parc
Temàtic i el seu futur .
Aquesta reunió és conseqüència de les
notícies aparegudes en diversos mitjans
de comunicació sobre la intenció de
CRITERIA de vendre les accions del Parc
a altres empreses interessades en la
seva adquisició. La notícia havia provocat
diferents reaccions institucionals i socials
a la demarcació de Tarragona i, donat el
caràcter estratègic que té el projecte
de PortAventura en aquestes
Comarques, els dos alcaldes varen acordar
en la darrera reunió del Consorci
Intermunicipal que regeix el Parc, actuar
coordinament per tal de conèixer
directament les característiques i abast
d’aquesta possible operació de canvi
d’accionariat .
Els dos alcaldes van qualificar la reunió de
positiva i molt clarificadora. En primer
lloc, perquè van rebure garanties de
CRITERIA en relació a la seva continuïtat
- i, per tant, també de la Caixa - en el
projecte en el cas de realitzar-se una
transmissió parcial de les accions del
Parc. En segon lloc, perquè si es
concretés en el futur aquest canvi
d’accionariat, el seu objectiu seria
incorporar un soci industrial, amb
experiència en el sector i amb la voluntat
acreditada de potenciar el projecte del
Parc Temàtic.
D’altra banda, els dos alcaldes també
van rebre amb satisfacció el compromís
de Port Aventura SA de prioritzar les
seves necessitats en l’àmbit de la
contractació laboral en la zona d’influència
més directa del Parc, principalment a
Vila-seca i a Salou.
Finalment, els representants dels
Ajuntaments de Salou i de Vila-seca i els
de CRITERIA van acordar mantenir de
forma regular contactes per tal de fer un
adequat seguiment de totes les
qüestions relatives al futur empresarial
de PortAventura, i amb la finalitat que,
en el marc del Consorci del CRT, les

administracions competents puguin
vetl lar, de ben aprop, que el
desenvolupament dels projectes futurs i
de la gestió del Parc, es mantinguin en
els nivells de qualitat assolits fins ara.

UGT CONSIDERA «MOLT BAIX» EL
PREU DE COMPRA DE PORT
AVENTURA FIXAT PER LA CAIXA
ACN /Tarragona .- La representació de la
UGT a Port Aventura, considera ‘molt
baix’ el preu de compra de Port Aventura
fixat per La Caixa, que és de 700 milions
d’euros. El sindicat va transmetre dimecres
18 de febrer la seva preocupació pel
futur dels treballadors del parc temàtic i
pel projecte del Resort Port Aventura.
La UGT considera que tolerar aquesta
venda suposa una ‘manca de coherència’
per part del Govern davant la creixent
amenaça de la deslocalització d’empreses
que està patint el país. Tot i que el
sindicat no preveu que Port Aventura
acomiadi als seus treballadors, va alertar
que possiblement l’empresa no contracti
a nous empleats durant la temporada
d’estiu.
Un dels membres de la secció sindical
d’UGT de Port Aventura, Paco López, va
comparar el preu de compra de Port
Aventura amb el del Parc d’atraccions del
Tibidabo. ‘El preu de compra del Parc
d’atraccions del Tibidabo, que disposa
de set hectàrees de terreny, ha estat de
790 milions d’euros, mentre que La Caixa
pretén vendre el Port Aventura, que
disposa de 40 hectàrees, per 90 milions
d’euros menys’, va manifestar López.
La UGT va apuntar que els diners de Port
Aventura no s’han de destinar a ‘finançar
i sanejar les pèrdues causades per la
especulació immobiliària’.

ELS  HOTELERS QUALIFIQUEN DE
«MOLT BONA» LA MITJANA
D’OCUPACIO DE TOT L’ANY 2008
L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda qualifica de “molt bons” els
resultats de l’ocupació hotelera total
acumulada durant l’any 2008, que va
arribar al 72%. L’any 2007, aquesta
mateixa dada de la mitjana acumulada
fou del 76%.
Segons indicava el vicepresident de
l’Associació Hotelera, Joan Antoni Padró,
“tal com va anar desenvolupant-se la
temporada passada, ja prevèiem que els
resultats estarien lleugerament per sota
dels de l’any anterior, però tot i això,
podem dir que un 72% és un resultat
molt bo”.
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Una avinguda a la zona dels Emprius de Salou porta des d’ara el nom
del doctor Eduard Punset Alegrí

Els resultats del total acumulat per a la
temporada 2008, comptant des del mes
de gener fins a desembre, han estat
facilitats a l’entitat hotelera per part de
l’Observatori de la Fundació d’Estudis
Turístics Costa Daurada.
Segons Joan Antoni Padró, “la xifra
d’ocupació mitjana total, comptant
l’obertura i el tancament dels hotels, que
sempre comporta bastants dies amb uns
índex d’ocupació baixos, es pot considerar
molt satisfactòria, encara que la del 2007
fou lleugerament millor”.
La diferència entre un any i l’altre, és a dir,
entre 2007 i 2008, es pot atribuir, en
part, “a la sensació de crisi que ja existia a
finals de l’any 2008, però també a que la
distribució dels ponts festius, sobretot
durant la temporada baixa, no fou tan
favorable com ho havia estat l’any 2007".
La mitjana d’estada a la nostra zona al
2008 fou de 4,4 nits, mentre que al 2007
fou de 4,2 nits. La procedència dels
turistes al 2008 fou de l’Estat espanyol,
en un 47% i el 53% provingueren de
l’estranger, amb una majoria clara de
visitants procedents de terres britàniques.

EL SECTOR TURISTIC CREU QUE LA
PROPOSTA DE NOU CALENDARI
ESCOLAR NO PERJUDICARA EL
TURISME DE SOL I PLATJA
ACN / Tarragona.- El sector turístic català
considera que la proposta del Departament
d’Educació d’avançar al 7 de setembre
l’inici del curs escolar i instaurar una
setmana de vacances el mes de febrer no
és una amenaça pel turisme de sol i platja.
En el cas de la Costa Daurada, el gerent
del Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona, Octavi Bono, va manifestar
el passat 7 de febrer que la mesura pot ser
una oportunitat per millorar la distribució
del temps de vacances del país. La
presidenta de l’Associació Hotelera Salou-
Cambrils-Platja de la Pineda, Maria Eugènia
Arbó va manifestar que aquest nou
calendari escolar no perjudicarà al turisme
de sol i platja però que tampoc el
beneficiarà. ‘La majoria dels turistes que
visiten la Costa Daurada a principis de
setembre solen ser famílies catalanes que
veuran escurçades les vacances d’estiu’,
va manifestar Arbó, que també va afegir
que el fet de introduir una setmana de
vacances escolars al febrer ‘tampoc
beneficiarà al turisme de sol i platja’.
El president del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona, Joan Aregio,
coincidia amb l’opinió d’Arbó. ‘La proposat
del calendari escolar no perjudicarà ni
tampoc beneficiarà a la Costa Daurada, ja

que aquesta és una destinació turística
molt familiar i això implica que els pares
també han de tenir vacances’, va
manifestar Aregio, que va afegir que no
és ‘fàcil’ pensar que una setmana de
vacances al febrer pugui beneficiar a la
Costa Daurada.
El Departament d’Educació preveia
aplicar la reforma del calendari escolar el
curs vinent, tot i que posteriorment, i
d’acord amb la comunitat educativa, es
va decidir aplicar-la durant el curs 2010-
2011.

SOCIETAT
L’AJUNTAMENT DE SALOP PERMET
ALLARGAR ELS HORARIS DELS
ESTABLIMENTS D’OCI NOCTURN
L’Ajuntament de Salou i l’Associació de
Bars, Restaurants i Oci de Salou (ABROS)
van acordar perllongar els horaris
d’obertura dels establimens lúdics de
Salou en dates festives de rellevància al
municipi. Així, els locals d’oci nocturn de
Salou adherits a ABROS podran
perllongar una hora els seus horaris de
tancament, després que la Junta de
Govern Local del passat dia 23 de gener
va ratificar el decret d’alcaldia en el qual
s’autoritzaven els nous horaris.
El calendari consensuat entre les dues
parts contempla un total de 27 nits, al
voltant de les dates festives més
importants de l’any, a les quals els
establiments d’oci nocturn tindran

autorització de l’Ajuntament per retardar
el seu horari de tancament una hora.
D’aquesta forma, l’Ajuntament recull
totes les peticions que els representants
d’ABROS els havia fet arribar el passat dia
9 de gener. Amb aquesta mesura de
caire extraordinari, des de l’Ajuntament
es vol donar suport a l’activitat lúdica de
la capital de la Costa Daurada que, segons
els representants d’ABROS, no travessa
el seu millor moment.
Tot i que els horaris de tancament dels
establiments d’oci nocturn són
competència de la Generalitat de
Catalunya, puntualment els ajuntaments
poden aplicar mesures com aquesta. A
Salou, com a altres ciutats de Catalunya,
els establiments d’oci nocturn tenen, en
funció de la seva categoria, horaris de
tancament diferent, que varia també si
és o no cap de setmana. Així, els bars
musicals i pubs, els caps de setmana han
de tancar a les 3 de la matinada; els cafès
teatre o cafès concert a les 5 de la
matinada i les discoteques i sales de ball
a les 6 de la matinada. Entre setmana,
tanquen tots 30 minuts abans a excepció
de discoteques i sales de ball, que estan
obligats a tancar a les 5 de la matinada.

SALOU DEDICA UNA AVINGUDA AL
DOCTOR EDUARD PUNSET ALEGRI
El passat dia 6 de febrer, divendres, a les
12 hores, es va inaugurar una nova via al
Sector 5-Emprius de Salou, amb el nom
d ‘Avinguda del Doctor Eduard Punset’.
Aquest emotiu acte d’homenatge al
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doctor Punset va comptar amb la
presència de diverses autoritats locals i
de membres de la familia Punset.
Un dels seus fills, l’Albert, va recordar
durant el seu parlament que el seu pare
va ser durant molts anys l’únic metge del
municipi. ‘Era una persona noble i honrada
i vull donar les gràcies a l’Ajuntament per
haver immortalitzat el seu nom’, va dir.
Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat,
Antonio Banyeres, que va assisitr a l’acte
acompanyat pel regidor de Cultura Paco
Gaya, va afirmar que ‘Salou tenia un
deute pendent amb aquesta persona,
que va aportar molt al poble’ i en va
destacar la seva ‘dedicació’.
El doctor Punset, com era conegut
popularment, va néixer el dia 1 de gener
de 1915 al poble de Cistella (Girona), i va
morir a Salou el dia 5 de novembre de
1985, després d’haver exercit  durant 35
anys entre Vila-seca i Salou.

EL NOMBRE D’ENTITATS ADHERIDES
AL «SOM SALOU» JA S’APROPA A
LA QUARANTENA
Amb els quatre convenis d’adhesió a la
campanya ‘Som Salou’ que es van signar
durant el passat mes de febrer a
l’Ajuntament del municipi, ja hi ha 38
entitats apuntades, a aquesta iniciativa
del Departament de Participació Ciutadana
del consistori salouenc.
Les quatre entitats que s’hi ha afegit
recentment són Caixa Catalunya,
l’associació ‘Salou Teatre Okupa’, el
Rotary Club Salou, i el Grup Esplai Salou.
Mitjançant els convenis d’adhesió,
l ’Ajuntament s’ha compromès una
vegada més a autoritzar a aquestes
entitats l’ús de l’anagrama ‘Som Salou’ i
a facilitar les normes d’estil i els mitjans
necessaris per a la seva correcta utilització.
Per la seva banda, aquestes associacions
han acceptat informar al Departament
de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Salou dels llocs i les formes en què
faran servir l’anagrama, abans d’utilitzar-
lo, per tal de garantir l’adequada aplicació.

UNA JORNADA DE FORMACIÓ DE
COORDINADORS DE LLENGUA,
INTERCULTURALITAT I COHESIO
APLEGA MES DE 200 PARTICIPANTS
A SALOU
La 3a Jornada de formació de
Coordinadors de Llengua, Interculturalitat
i Cohesió (CLIC) social va reunir el passat
divendres 13 de febrer més de 200
docents de la demarcació tarragonina a
la sala Mediterrània del Teatre Auditori
de Salou.

La jornada, que es va celebrar per primera
vegada a la capital de la Costa Daurada,
tenia com a objectius: sensibilitzar sobre
les tasques que aquests professionals de
l’Educació han de realitzar al seu centre
en relació a l’ús de la llengua, el treball de
la interculturalitat i la inclusió social de
tot l’alumnat; presentar l’eina Funcions
CLIC, per tal de dinamitzar aquesta figura
en els centres i aportar eines i recursos
que els ajudin en el seu pla de treball; i
donar a conèixer bones pràctiques del
territori (les experiències del CEIP Mare
de Déu de la Candela de Valls; el CEIP
Beat Bonaventura Gran de Riudoms,
l’IES Fonts del Glorieta d’Alcover; i l’IES
Antoni Martí Franquès de Tarragona).
La presentació de la  trobada va anar a
càrrec del director dels Serveis Territorials
d’Educació a Tarragona, Vicent Villena;
i de l’alcalde de la localitat, Antonio
Banyeres; acompanyats pel regidor de
Governació i director de la zona educativa
de Reus, Zacarías Henar; i per Núria
Rofes, coordinadora LIC.

L’Ajuntament de Salou reforçarà la
plantilla de la Policia Local amb 16 agents
interins durant la temporada turísticaþ
miércoles, 18 de febrero de 2009
13:14:19
L’Ajuntament de Salou ha convocat un
procés selectiu, mitjançant concurs-
oposició lliure, per cobrir 16 places d’interí
de la Policia Local per tal de donar una
cobertura suficient i una correcta
prestació de les funcions de seguretat
pública durant l’època de major afluència
turística al municipi (Setmana Santa i
estiu).
Les bases que regeixen aquest
procediment, que van ser aprovades
per la junta de govern local el passat 30
de gener, es poden consultar al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) i a la pàgina web de l’Ajuntament
del municipi (www.salou.org).
De fet, les instàncies per participar en
aquest procés selectiu que té com a
objectiu cobrir aquestes places vacants
incloses a l’Oferta d’Ocupació pública de
l’exercici 2009 es poden presentar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament de Salou fins al 9 de març
inclòs.
Els 16 aspirants que aconsegueixin les
places ofertes s’incorporaran a la Policia
Local el 30 de març, perquè rebran un
curs de formació previ a l’estiu. Fins a
l’octubre, 6 d’ells estaran destinats a la
vigilància de les platges; i els 10 restants,
duran a terme tasques de policia de
proximitat per la ciutat.

A hores d’ara, la plantilla de la Policia Local
està integrada per 72 agents. Segons el
Pla de Viabilitat, un document que el
consistori va elaborar i va començar a
aplicar l’any passat per dotar aquest cos
policial de més i millors recursos tant
humans com materials, la plantilla de la
Policia Local incrementarà durant la present
legislatura en un 15 % el seu nombre
d’efectius. Aquest increment es realitzarà
cada any de forma progressiva, i permetrà,
quan finalitzi aquesta legislatura, que un
total de 100 efectius formin part de la
Policia Local. Aquest increment progressiu
es farà a raó de 6 o 7 incorporacions
anuals.
El Pla de Viabilitat contempla també que
de forma gradual es vagi reduint el nombre
d’agents interins i que aquests siguin
substituïts per funcionaris de carrera.
D’aquesta forma, es pretén
professionalitzar i millorar la qualitat del
servei.

L’Ajuntament de Salou oferirà un nou
servei telefònic d’atenció a la gent gran
a partir del mes de marçþ
La Regidoria de Benestar Social i Salut de
Salou implantarà a partir del mes de març
un nou servei municipal dirigit al col·lectiu
que reclama més atenció per part de
l’àrea de gestió social d’aquest
departament: la gent gran. Es tracta
d’un nou servei, que s’oferirà a través del
telèfon 900 71 35 56, ‘pensat per informar
en tot moment, sense sortir de casa i de
forma gratuïta, de qualsevol dubte
referent a les matèries relacionades amb
l’orientació i assessorament mèdic, social,
psicològic, jurídic i dietètic i nutricional’,
segons ha avançat la regidora de Benestar
Social i Salut, Martina Fourrier.
Fourrier va destacar el passat 23 de
febrer els avantatges d’aquest servei: ‘Els
usuaris hi podran accedir tantes vegades
com vulguin i des d’on vulguin, i trobaran
a l’altra banda del telèfon professionals
(metges de família, metges especialistes,
treballadors socials, advocats, etc.). A
més, el servei és gratuït i podrà ser
utilitzat pels familiars del titular i es garantirà
la màxima privacitat i confidencialitat’.
A través del telèfon 900 71 35 56,
l’orientació i assessorament mèdic estarà
disponible les 24 hores del dia tots els dies
de l’anys. Així durant tot el dia, els usuaris
podran fer consultes de temes relacionats
amb la salut, informar-se de tots els
recursos públics i privats d’índole sanitària
de qualsevol punt de l ’Estat i ser
transferits, via telefònica, als serveis públics
d’atenció sanitària 24 h, en cas d’urgència
i sempre sota criteri mèdic.
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Continuant amb la ronda de visites periòdiques als centres educatius de Salou,
l’Alcalde i el regidor d’Ensenyament es van acostar a l’Escola Elisabeth

D’altra banda, en horari de 9 a 22 hores
i també tots els dies de la setmana, les
persones que necessitin orientació i
assessorament social, podran informar-se
de tots els recursos de caràcter social de
tot Espanya i com accedir a ells i seran
orientats en cas de tenir un problema
individual, familiar o social; i d’haver de
tramitar recursos socials i econòmics.
De les 9 a les 19 hores, de dilluns a
divendres, es podrà accedir a l’orientació
i assessorament psicològic, jurídic i dietètic
i nutricional. Això vol dir que, trucant al
número de telèfon assenyalat, podran
rebre ajuda inicial en els moments de crisi
personal, angoixa, ansietat, etc.; suport
psicològic en determinades circumstàncies
personals (accidents, defuncions,
separacions) i per temes de violència de
gènere; consell i orientació general i
psicològica; orientació jurídica especial
per cada cas en particular i en qüestions
vinculades amb les pensions, la família,
l’administració local, autonòmica i estatal,
decessos, llei de propietat horitzontal,
comunitat de propietaris, etc.; orientació
en dietes equilibrades i hàbits alimentaris;
assessorament en dietes com ara
hipercolesterolemia, hipertensió arterial,
alteracions nutricionals, inapetència,
deficiències de ferro, càries dental, etc.

El regidor de Comerç de Salou lliura els
premis als guanyadors del XXIV Concurs
d’Aparadors de Nadal
þmartes, 24 de febrero de 2009 11:22:15
L’edil de Comerç de Salou, Marc Montagut,
va lliurar el passat 24 de febrer els guardons
del XXXIV Concurs d’Aparadors de Nadal,
convocat per la regidoria que encapçala.
L’establiment comercial Turronería La
Ibense, situat al carrer Barcelona, va
guanyar el primer premi, dins la categoria
d’aparador lliure. En la categoria de
pessebre, el primer premi va caure a les
mans de Marial, ubicat al mateix carrer,
que ja va aconseguir aquest guardó l’any
anterior. La resta de guardonats van ser
en la categoria d’aparador lliure (que no
podien incloure el pessebre en la seva
estructura): Blau Marí, ubicat al carrer
Barcelona, que ha quedat en segon lloc;
Servi Zoo, localitzat al carrer València,
que va fer-se amb la tercera posició; i
Quatre Grapes, que es pot trobar al
carrer Carrilet i que va aconseguir el quart
premi.
El segon premi de la categoria de pessebre
va ser per a Zebra Sistemes Informàtics,
emplaçat al carrer Maria Castillo; i el tercer,
per a la Panadería Romero, a la Via Roma.

URBANISME
L’AJUNTAMENT DE SALOU INVERTEIX
18.000 EUROS EN LA MILLORA DELS
CARRERS ARAGÓ I PONT DELS
ESTANYETS
L’Ajuntament de Salou ha adjudicat
recentment diverses obres de millora
dels carrers Aragó i Pont dels Estanyets a
Construcciones Gregorio Salvat per un
import total de 18.539,12 euros.
Segons va explicar el regidor de Planificació
Territorial, Pablo Otal, aquests treballs
d’adequació serviran per eixamplar, en
concret, el tram de 65 metres situat al
costat de la Via Roma, de manera que per
la vorera de la Plaça del Carrilet fins a la
cruïlla de la Via Roma hi podran passar els
cotxets i les cadires de roda, amb la qual
cosa quedarà adaptada al codi
d’accessibilitat de la Generalitat i l’amplada
del carrer Aragó serà uniforme en tota la
seva longitud. En aquest tram, a més, es
col·locaran fitons d’ancoratge nous
perquè els vehicles no puguin aparcar
damunt de les voreres, va afegir Otal.
També s’adequarà en breu el tram del
carrer Aragó situat al costat del carrer
Barcelona, de 21 metres de llargària. En
aquest cas, es desplaçarà uns metres la
zona de càrrega i descàrrega i es mourà
uns 20 cm la vorada propera a la via del
tren, de manera que s’eixamplarà la

calçada. Així, argumentava el regidor de
Planificació Territorial, hi haurà dos carrils
i els vehicles podran circular pel carrer
Barcelona en direcció nord i també sud,
és a dir, cap al port o cap amunt. ‘Es
tracta d’evitar els col·lapses circulatoris
que es registren en aquest punt, quan
el pas a nivell està tancat’, va apuntar
Otal.
Els que ja està en marxa són els treballs
de pavimentació del carrer Pont dels
Estanyets.

EL GOVERN ADJUDICA OBRES A LA
XARXA VIARIA DEL CAMP DE
TARRAGONA PER VALOR DE 2,8
MILIONS D’EUROS
ACN / Tarragona.- El Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
(DPTOP) ha adjudicat tres obres de
manteniment i millora de la xarxa viària
del Camp de Tarragona per un valor total
de 2,8 milions d’euros. Les actuacions
tindran lloc a la carretera TV-7211 de
Reus a Constantí, a la C-14 entre Reus i
Salou a la carretera TV-7041 que uneix
Alcover i Prades. La carretera C-14 entre
Salou i Reus serà objecte de millora a
partir de la primavera vinent. Per un
import de 735.000 euros, es millorarà el
paviment així com la senyalització vertical
i horitzontal d’aquesta carretera, que és
una de les més transitades del territori.
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ENSENYAMENT
L’ALCALDE DE SALOU I EL REGIDOR
D’ENSENYAMENT VISITEN L’ESCOLA
ELISABETH
Amb la voluntat d’apropar l’Ajuntament
de Salou a les escoles del municipi,
l’alcalde, Antonio Banyeres; i el regidor
d’Ensenyament, Paco Gaya, van
programar per aquest curs diverses visites
a cada centre educatiu de la localitat
(col·legis, instituts i llars d’infants). Dijous
12 de febrer li va tocar per torn a l’Escola
Elisabeth. Acompanyats pel director i
sotsdirector del centre, Anton Ribas i
Enric Masià, respectivament, el batlle i
l’edil van recòrrer les noves instal·lacions
del col·legi i es van interessar per les
activitats que s’hi duen a terme i per
l’estat de les obres del pavelló esportiu
de què disposarà aquesta escola
concertada.
Actualment, l’Escola Elisabeth, que va
inaugurar les seves noves dependències
a principis de curs, té 720 alumnes,
d’entre 0 i 17 anys.

LES OBRES DE LA NOVA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL I DEL NOU
CEIP SA SALOU VAN A BON RITME
lunes, 16 de febrero de 2009 15:24:41
Els treballs de construcció de la llar
d’infants municipal Cavallet de Mar i del
CEIP Salou II (que serà anomenat Vora-
mar) van a bon ritme. Així, segons les
previsions, la nova llar d’infants, que serà
la segona pública existent a la ciutat i que
estarà situada al carrer Domènech
Sugrañes i Gras, entre el carrer Maria
Castillo i l’Avinguda de Pau Casals, podrà
estar en funcionament el proper curs,
que començarà el mes setembre. Els
alumnes del CEIP Salou II, que
actualment ocupen uns mòduls
prefabricats al pati del CEIP Salou, podran
traslladar-se a les noves instal·lacions,
ubicades al costat de la llar d’infants, al
carrer Maria Castillo, a partir de Setmana
Santa.
La llar d’infants municipal Cavallet de Mar
tindrà capacitat per a un total de 82
infants: 16 de 0 a 1 anys; 26 d’1 a 2 anys;
i 40 de 2 a 3 anys i s’ha dissenyat com un
conjunt de ‘petits edificis’ units per un
carrer interior. La volumetria de l’edificació

es planteja, doncs, a través de prismes
cúbics, col·locats horitzontalment o
verticalment i d’un color diferenciat a la
cara interna de cada prisma. D’aquesta
manera, es proposa la identificació de
l’escola amb un joc d’arquitectura (com
el Lego) i l ’ infant hi interactua,
identificant ‘la seva capsa’ com ‘la seva
aula’.
El solar urbà sobre el qual s’està aixecant
aquest equipament té una superfície
de 5.578 metres quadrats, dels quals
s’estan edificant 1.090 metres quadrats.
Els 4.487 metres quadrats restants
quedaran l l iures d’edificació (es
destinaran al pati, la zona enjardinada,
l’aparcament, etc).
En aquest espai hi haurà sis edificis que
contindran diverses aules, serveis, i patis
coberts i exteriors, així com un dormitori,
un menjador, una cuina, vestidors per
als professors, una consergeria, un
despatx de direcció, una sala de
professors i una sala polivalent, entre
altres dependències.
Les obres de la llar d’infants Cavallet de
Mar tenen un cost de 1.430.000 euros.

ELS ALUMNES DE 5 ANYS DEL CEIP
SALOU VISITEN LA COMISSARIA
DE POLICIA
Un total de 45 alumnes de 5 anys del
CEIP Salou van visitar el passat dia 18 de
febrer al matí la comissaria de la Policia
Local. Acompanyats de diversos agents
i de les professores Isa Aguiló, Judith
Vall, Cristina García i Esther Rovira, van
recòrrer les instal·lacions de l’edifici que
ocupa aquest cos policial i es van
interessar per la tasca que duen a
terme els seus professionals. A més,
van tenir l’oportunitat de parlar amb
l’inspector cap de la Policia Local, José
Luis Gargallo i de pujar a una moto i a un
cotxe de la policia. Tal com han explicat
les docents, aquests nens i nenes estan
treballant aquest trimestre el tema dels
oficis i per aquest motiu van visitar
després el mercat municipal.

SEGUEIX EL PLA EDUCATIU
D’ENTORN A SALOU
Representants de tots els centres
educatius de Salou, des de les llars
d’infants, escoles de Primària i els IES de
secundària; amb la participació de les

regidories de l’Ajuntament implicades en
el Pla Educatiu d’Entorn al municipi
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania,
Joventut, Esports i Ensenyament) van
mantenir amitjans de febrer una reunió de
treball per debatre i concretar les activitats
desenvolupades amb la col·laboració entre
el departament d’Educació de la Generalitat
i el consistori salouenc que es va posar en
marxa a la localitat el curs passat. Aquesta
iniciativa, té com a objectiu bàsic la implicació
de tots els agents educatius amb la
promoció i ús de la llengua catalana,
l’educació intercultural i la cohesió social.
La trobada, presidida per l’inspector del
departament d’Educació de la Generalitat
Carles Jardí; l’assessor LIC a Salou (Llengua,
Interculturalitat i Cohesió social) Joan
Chavarría; i el regidor de Cultura i
Ensenyament, Paco Gaya, va servir per fer
un balanç de les actuacions dutes a terme
ja en el marc del Pla Educatiu d’Entorn,
com ara el projecte ‘Caseta Jove’,
encaminat a orientar els joves sobre les
sortides professionals i l’oferta lúdica que
tenen; els tallers per a les famílies, les
activitats a la Biblioteca (Grups lectura),
cursos de català de nivell bàsic, activitats
esportives (‘el Rodajocs’), tallers d’estudi
assistit, aula oberta d’expressió oral a
secundària, activitats teatrals a primària,
etc.
Durant la reunió també es va fer un repàs
a les activitats que s’estan desenvolupant
en aquests moments dins el mateix àmbit.
Per exemple: ‘El club del menjallibres’,
adreçat als alumnes nouvinguts d’entre 8
i 12 anys, on se’ls expliquen contes; ‘El
Club de lectura fàcil’, per als estudiants
d’entre 10 i 12 anys i d’entre 12 i 16 anys,
on llegeixen; les sessions de cinema-fòrum
de l’espai família i el ‘Rodajocs’.
Un altre dels temes tractats va ser les
actuacions previstes en el futur, per aquest
mateix curs, com ara el projecte ‘La
Kafetera’, concebut com un punt d’acollida,
informació i difusió de les activitats, recursos
municipals i associacions per als familiars
dels infants nouvinguts inscrits als centres
educatius de Salou; els tallers per a mestres
sobre els sistemes educatius asiàtics,
sudamericans i africans; i els cursos dirigits
als alumnes de la Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC) “Salou t’inclou” amb
tallers sobre prevenció de riscos laborals,
transició escola-treball , interacció efectiva
amb clients ,el taller emocional, etc.
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L’Ajuntament de Vila-seca
presenta mesures contra la crisi

L’Alcalde de Vila-seca, Josep Poblet en un moment de la seva presentació de les
mesures contra la crisi

“L’Ajuntament de Vila-seca fa costat a la
seva gent”. Amb aquestes paraules va
iniciar el passat 23 de febrer l’alcalde de
Vila-seca, Josep Poblet, la presentació
als mitjans d’un seguit de mesures contra
la crisi econòmica que preveu
desenvolupar el consistori.
L’Alcalde va recordar que  el municipi no
havia volgut crèixer de manera
desproporcionada, per damunt de les
seves possibilitats, en els darreers anys,
i que la economia municipal no havia
passat a dependre dels ingressos atípics
generats per «la febre del totxo». Poblet
va fer memòria del precedent que havia
suposat la situació econòmica de l’any
93, que va precedir la reactivació originada
per l’entrada d’Espanya a la zona euro.
L’alcalde va recordar que en aquella época
es va tirar endavant el pla d’urbanisme i
es va diversificar la base de l’economia
local i es van fomentar polítiques directes
cap a les persones i de nivell general, que
van crear les condicions per al
desenvolupament del municipi en els
anys següents.
 Les actuacions que proposa l’equip de
govern que encapçala Poblet es poden
classificar dins de tres grups: inversió i
ocupació, formació i acció social, i mesures
fiscals i tributàries.

En el camp de la inversió i l’ocupació,
aquestes són les iniciatives proposades:
1. Gestionar i executar durant l’any
en curs inversions per valor de 20,6
milions d’euros, seguin amb la norma de
no aplicar contribucions especials als veïns,
com s’ha vingut fent en els darrers 17
anys (3,3 milions en actuacions puntuals

diverses, 2,7 milions en la renovació del
nucli antic, 11,3 milions en la construcció
del nou CAP-CAR, i 3,3 milions del fons
local d’inversions compromés pel president
Rodríguez Zapatero).
2. L’Ajuntament promourà noves
actuacions inversores, mitjançant la
utilització del seu patrimoni de sòl i la
planificació de noves obres públiques,
que comportaran la creació d’ocupació al
municipi (subasta d’una parcel.la de 7000
metres quadrats al barri Miramar per a
intentar fer una residència per a la quarta
edad, complementària de l ’actual
reisidència de la tercera edad, amb la
creació de 60 o 70 llocs de treball; subasta

d’una parcel.la de 10.000 metres
quadrats a la Pineda per a fer-hi un hotel
de 5 estrelles; subasta de 9 parcel.les del
polígon industrial per a instal.lació de
noves empreses, procedents de la
reparcel.lació; inici de les obres del Raval
de la Marm durant el 2010, presentant el
projecte a  aprovació per part de Política
Territorial el mes de setembre).
3. S’ha creat la Ponència Tècnica
per l’Ocupació, vigent mentre duri la
crisi, amb la finalitat d’impulsar la reinserció
laboral dels treballdors aturats del
municipi en empreses locals.
4. En col. laboració amb el
Departament de Treball de la Generalitat,
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s’han incrementat en 500.000 euros les
partides pressupostàries destinades a
Plans i Tallers d’Ocupació.
5. L’Ajuntament desposa d’una
Agent Local d’Igualtat, per tal de garantir
l’impuls a la programació d’accions
generadores de treball de qualitat en pla
d’igualtat home-dona.
6. L’Ajuntament col.laborarà en la
posada en marxa i promoció de la tercera
fase del Parc Tecnològic i de Serveis
l’Alba, posant 112 parcel.les al mercat,
per valor de 33,8 milions d’euros que
poden generar 1.050 llocs de treball.
7. Conjuntament amb la URV,
actuacions conjuntes i específiques en el
marc de l’entrada en funcionament del
nou Parc Científic i Tecnològic del Turismo
i Oci de Vila-seca prevista pel proper mes
de maig.

Entre les actuacions de formació i acció
social cal destacar:
1. L’assignació de 259.000 euros
durant el 2009 a la formació continuada
dels treballadors del municipi i a la
promoció de la seva ocupació laboral,
sense cost pels alumnes.
2. S’ha incrementat en 125.000
euros la partida d’Atencions Benèfiques
i Assistencials del pressupost municipal
d’enguany.
3. S’ha qualificat la partida anterior
com oberta, per tal de permetre la seva
ampliació si les necessitats de futur ho
requereixen per dona suport i protecció
a les persones i col.lectius més fràgils i
desfavorits.

S’han adoptat les següents mesures
fiscals i tributàries:

1. Es garanteix el pagament a
proveïdors i contractistes entre 15 i 20
dies als primers, i en 45 dies als segons.
2. Es fraccionarà el pagament de
l’IBI i el de les taxes dels locals comercials
en dos terminis. S’aplicarà un calendari
esglaonat pel pagament dels principals
tributs municipals: vehicles, entre els 27
de març i el 29 de maig; locals comercials,
50% entre el 15 de maig i el 15 de juny
i l’altre 50% entre el 10 de juliol i el 15 de
setembre; IBI urbana, 50%  entre el 30
de maig i el 30 de juliol i la resta entre el
10 de setembre i el 10 de novembre; i la
recollida domiciliària d’escombreries, entre
el 20 d’agost i el 20 d’octubre.



Balanç turístic

Pont de Fusta: Què hi ha previst de
cara a la propera temporada, amb
tot el que té d’especial per la crisi?
Marc Montagut: El que hem plantejat
és el de sempre, que ja portem fent
alguns anys, treballant conjuntament una
gran part de la promoció que fem als
municipis amb diverses estratègies. A
part d’això, cada municipi està intentant
anar a vies més específiques i properes
de cadascun i buscar acords amb
operadors per tal d’incentivar vendes. Hi
ha dues línies, doncs, la conjunta fent el
que sempre fem potenciant el que
podem, amb la novetat d’enguany de
l’adhesió de Port Aventura. I a nivell
particular, que estem treballant amb
diferents elements perquè les coses no
vagin tan malament com diuen que aniran.
Evidentment no aniran tan bé com els
darrers anys però intentarem que vagin
el millor possible.
Xavier Graset: El fet d’anar junts ja és
una forma d’afrontar la crisi perquè en
sortim beneficiats econòmicament. A
l’hora de repartir despeses fa que poguem
arribar més lluny. La feina feta per aquesta
aliança de patronats és molt bona. A
nivell de Patronat de La Pineda, intentem
fidelitzar els que vénen, ara és l’hora de
tenir-los segurs quan és més complicat
obrir nous mercats. S’ha d’intentar
incentivar vendes aprofitant l’acord de la
Diputació amb Ryanair, per anar a on
podem fer una inserció més directa gràcies
a aquestes destinacions, aprofitant
aquestes sinèrgies que es generen. Està
clar que el treball fet fins a dia d’avui ara
s’ha de notar, que fins ara era més senzill
de portar.

PdF: Què farà el sector respecte dels
preus, es mantindran, pujaran,
baixaran?
MM: Particularment com a President del
Patronat de Salou, he de dir que els
preus depenen de l’empresari i  no em
vull pronunciar. Crec que tots els municipis
que formem l’aliança sabem que no podem
competir amb preus amb les noves àrees
de turisme d’Europa, com Turquia, però
sí que és cert que tots els altres elements
que tenim i ells no tenen són la nostra
vàlua. És a dir, serveis ben estructurats,
destinació potent per oferta
complementària... elements que el turista
només troba a la Costa Daurada. I això és
el nostre puntal. no sabem ben bé com
anirà el tema dels preus, però més que el
preu el que importa és la nostra qualitat
com a destinació.
XG: La destinació és prou potent ja que
fa molts anys que va pel món. Suposem
que aquestes destinacions proposaran
alguna oferta que en altres moments no
haurien tirat, baixades de preu o algun
tipus de pack, preveient moments fluixos.
Jo sempre dic que la sort d’anar junts és
que es proporciona molta oferta als
turistes que vénen aquí. Es complementa
molt bé, tenim molts fulletons conjunts,
proporcionant molta oferta en un radi de
quilòmetres molt petit. Un visitant pot
dormir a La Pineda, anar a menjar a
Cambrils, fer una sortida cultural a Reus...

PdF: Arrel de tots els moviments
fets per Criteria, els ajuntaments
s’han plantejat entrar a l’accionariat
de Port Aventura?
XG: No s’ha plantejat, però és molt
enredat perquè entres en un tema

empresarial molt potent. Però el que
està bé són accions com la reunió entre
els alcaldes de Vila-seca i de Salou amb
Criteria per conèixer les intencions de
Port Aventura, perquè està clar que el
que facin ens afecta i volem saber com
ens repercutirà. Es va proposar que
primerament es busquin treballadors als
nostres municipis, etc. per incentivar la
nostra zona en moments amb atur elevat.
Però que l’administració pública entri a
formar part d’un conglomerat empresarial
com Port Aventura...
MM: El que està clar és que la flexibilitat
que han mostrat els alcaldes en parlar
amb Port Aventura destaca aquesta
preocupació del territori està molt ben
fet. Port Aventura és un element molt
important de posicionament turístic, de
qualitat, que referma la nostra posició de
destinació turística familiar i ens interessa
que Port Aventura vagi bé. I crec que
tots els passos que vagin en aquesta línia
estan ben fets.

PdF: Com veieu la possibilitat que
s’estableixi un període de vacances
al mes de febrer?
XG: Ja fa temps que intentem que la
desestacionalització arribi més lluny i les
temporades s’allarguin tot el possible.
Això ens obligaria a buscar activitats
complementàries i promoció més
encarada a aquesta època de l’any, i
enfocar-ho perquè la gent vingués, que
és el que volem.
MM: Està clar que seria un element a
tenir en compte. Tant Salou com Vila-
seca ja notem en un augment
d’ocupacions quan es fan aquests
períodes de vacances a Europa.

Un cop ja s’ha celebrat una de les fires de turisme més importants, FITUR, i s’ha pogut copsar l’estat d’ànim del sector turístic,
hem demanat al regidor de Turisme de Salou, Marc Montagut, i al president del Patronat de Turisme de Vila-seca, Xavier Graset,
que ens facin cinc cèntims sobre algunes qüestions  que afecten el sector.

per Ramon Leal, Toni Bonet i Robert Rodríguez

12         Pont       Fusta



PdF: Quin tipus d’acció s’hauria de
fer cara a aquesta temporada?
XG: Ara mateix és complicat perquè ja es
fan coses però no estan enfocades a
aquestes vacances de febrer. Molts
francesos ja vénen durant aquests quinze
dies de febrer perquè el clima és diferent,
però està clar que s’hauria d’enfocar al
mercat nacional. No sé quin tipus d’acció
s’hauria de fer, encara que està clar que
no seria temps per anar a la platja...
MM: Home, potser Port Aventura podria
obrir abans i seria un complement a
l’oferta a tenir en compte. Després tots
els elements que tenim a Cambrils o
Reus conformarien una bona oferta
d’activitats que permetrien que el visitant
estigués a gust amb unes vacances ben
completes.

PdF: De la mateixa manera que s’ha
fet amb Port Aventura, s’ha fet
algun tracte amb el sector turístic?
XG: A Vila-seca s’ha parlat amb el sector
perquè tinguin el mateix criteri de
selecció de personal que a Port Aventura,
mirant a casa abans d’anar a buscar a
fora. Primerament buscaran el personal
que necessitin per característiques, però
que el busquin aquí.

MM: Sovint hem parlat amb Port Aventura
i sempre procuren ser sensibles a l’hora
de buscar el personal en el territori.

PdF: La gent prescindirà de fer
vacances?
XG: No es deixarà de fer vacances, però
la gent jugarà amb la durada de l’estada.
La tendència ja s’ha anat veient, i abans
es venia quinze dies que s’han anat
retallant. Es parla del fet que la gent
notarà la retallada de l’Euribor sobre la
hipoteca i se suposa que tothom es
plantejarà què fer amb les vacances.
Esperem que la temporada no anirà tan
malament, serà complicada però no tant,
encara que s’haurà de treballar molt. Hi
haurà mot de client d’última hora i el difícil
serà captar aquest client.
MM: Hi haurà tres elements molt
importants com les reserves d’última hora,
una davallada en diners que portaran els
turistes (pocket money) i l’escurçament
de les vacances, tendències que ja s’han
anat notant darrerament i es posaran de
manifest. Aquesta situació de crisi també
ens pot afavorir en el mercat més proper
a nosaltres, amb gent que fins ara anava
fora de l’estat i ara no vulgui renunciar a

les vacances i busqui proximitat. Aquí té
una fortalesa molt important la nostra
destinació i l’hem d’aprofitar. Estem
treballant amb touroperadors perquè la
nostra destinació es tingui en compte
prioritàriament en aquestes
contractacions d’última hora, i s’està
fent un esforç en qüestions de màrketing
i vendes.

PdF: Aquestes reserves d’última hora
no et permeten planificar la
temporada?
XG: Es nota més amb el client nacional,
que decideix més tard quan i on anar de
vacances. I amb aquest client de
proximitat que no es pugui permetre
sortir del país hem d’intentar que vingui
aquí i que vagi igualment de vacances.

PdF: Hi havia queixes de la gent al
respecte de la sobrevaloració dels
preus en els serveis, la crisi farà
rebaixar aquests marges comercials?
XG: Això depèn del sector empresarial i
seran els empresaris qui veuran si han de
reduir preus i marge, o si el servei que
ofereix té el preu que té és el que hi ha,
no hi pots fer res.
MM: Aquí hi tenim poca cosa a fer,
depèn de l’empresari que valori les seves
possibilitats.
XG: En Marc ja deia que s’ha anat veient
la davallada del pocket money des de
l’any passat i les expectatives que es
presenten potser faran baixar preus. Per
exemple Port Aventura va pujar preus
l ’any passat però va fer moltes
promocions de 2x1 i descomptes del
50%. El que s’ha d’intentar és que el
servei tingui el preu que ha de tenir, però
cada mercat ha de veure les ofertes que
ha de llençar.

PdF: Moltes gràcies pel vostre temps.

XG: «No es
deixarà de fer
v a c a n c e s ,
però la gent
jugarà amb la
durada de
l’estada...»

MM: Home,
potser Port
A v e n t u r a
podria obrir
abans i seria un
complement a
l’oferta a tenir
en compte (per
la setmana de
vacances de la
canalla al
febrer).»

Entrevista a Xavier Graset i Marc Montagut

CSI
Desenvolupament de software
Solucions empresarials
Tècnica de sistemes
Assistència tècnica
E-bussines
Formació

C/ Joan Miró 5, entresòl
Tel. 977 241 030

TARRAGONA
www.csoft.es

APARTAMENTS TURÍSTICS
LLOGUER I SERVEIS

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

LA PINEDA

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

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

Fax 977 39 34 18
VILA-SECA
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PARLEM AMB... LAURA CATTANEO

Aquest mes us presentem Laura Cattaneo, tècnica del Patronat de Turisme.
Laura, parle’ns de la teva tasca.
Sóc la Tècnica de Promoció del Patronat de Turisme de Vila-seca des de fa un any i mig
aproximadament. Tot i haver estudiat la carrera d’Econòmiques i haver fet un MBA, he
treballat amb diferents àmbits i sectors, però amb la major part de l’experiència laboral en
màrqueting i promoció dins el sector turístic. En el Patronat la meves tasques principals
inclouen tot el àrea de promoció del municipi (fires i promocions, actes i esdeveniments que
es realitzen) i represento al Patronat, assistint com a representant en certs actes i portant
les relacions amb les altres institucions (Patronats de Turisme, Turisme de Catalunya etc.)
i empresaris del sector del municipi.
Quines son les estratègies que desenvolupeu en termes de promoció ?
Les idees bàsiques que s’estan desenvolupant actualment, són:
- primer de tot intentar unir i coordinar esforços de tot el sector turístic de Vila-seca, la Pineda,
per involucrar als que realment saben com són i que busquen els turistes que ens visiten i
així millorar la nostre promoció, fent-la més efectiva. Per això es van començar a fer les Taules
Rodones de Turisme, a finals del 2008, que ara fem un cop al més amb representants de
cadascuna de les empreses turístiques principals del municipi.
- en segon lloc aprofitar les sinergies que tenim amb els Patronats de Turisme de Salou,
Cambrils i Reus, i afegiria fins i tot PortAventura en alguns casos, com va ser ara la participació
conjunta a FITUR. D’aquesta manera podem promocionar una oferta molt més amplia de cara
als visitants i amb més força, gràcies al renom de PA, per exemple, alhora fent servir els
recursos dels que disposem de forma molt més eficient.
- i per últim, estem mirant de buscar formules innovadores de promocionar-nos o al menys,
ampliar una mica el ventall de mètodes de promoció que s’havien fet servir fins ara, sempre
dins de les nostres possibilitats.
Estem enmig de la temporada de fires. Què s’hi fa en una fira ?
Diria que resumint hi ha dues vessants, una seria la de donar-se a conèixer de cara al públic
en general com una destinació atractiva i possible de cara al seu proper viatge o escapada,
això sobretot aplica més als mercats que potser no et coneixen tant, com els internacionals.
L’altre, de cara als TTOO o altres empreses del sector, una fira serveix com a plataforma de
contacte. Al estar tots plegats allà, es molt més fàcil poder realitzar reunions o contactar amb
empreses per futures col·laboracions, ja sigui per obrir mercats o fer algun tipus de promoció
etc., en un espai reduït de temps i sense haver de viatjar per tota Espanya o Europa. Per
tant l’estand del Patronat de Turisme, en aquest cas, serveix tant pel propi Patronat com
per donar servei als seus empresaris, oferint-los l’espai per que puguin realitzar aquestes
trobades.
I aquesta tasca, com la porteu a terme?
 Per la part del públic en general és molt important la imatge i els ma te r i a l s
promocionals, per a que la destinació sigui atractiva. Per la part
professional, òbviament la imatge també és molt important, però també és
necessari que l’espai sigui adequat per poder fer presentacions i mantenir
reunions. En ambdós casos, la part més important és quasi la p r è v i a ,
és a dir, la preparació de l’estand i dels materials, i els contactes q u e
es puguin haver fet abans d’anar-hi, i concertar les cites en
la pròpia fira.
4.- Quina part creus que pertoca a la promoció en el
món del turisme? Crec que la promoció és una de les potes
més importants del turisme. Tot i que en la nostre zona estem
acostumats a que la gent vingui de per sí, pel bon clima i les
platges, i de fet, el negoci del turisme va sorgir de forma
gairebé espontània. La realitat és que cada vegada hi ha més
destinacions i més oferta lúdica alternativa, per tant cada
vegada més la promoció esdevé essencial pel futur del nostre
sector turístic. Suficient? Mai és suficient, sempre hi ha més
idees de les que es poden dur a terme, ja sigui per recursos
materials com físics.
Per acabar, digue’ns alguna cosa sobre la teva feina.
 M’agrada molt la meva feina i el sector en el que treballo, no
sé si això es nota en la meva feina, però intento fer-ho el millor
possible i agraeixo poder treballar en lo que m’agrada.

Diverses instantànies de la signatura del
conveni entre el Patronat de Turisme i les
diferents entitats socials, culturals i
esportives del poble per quan aplicar
descomptes als seus socis en l’entrada a
l’Aquum del complex Estival Park.

CONVENI ENTRE EL PATRONAT DE
TURISME I L’AQUUM. RESULTATS
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 Vila-seca renova el sistema
de recollida de residus urbans

De la  mà d’URBASER, empresa concessionària del
servei de recollidarecollida de residus i de neteja
urbana en general, l’Ajuntament de Vila-seca va
presentar el passat mes de febrer als mitjans de
comunicació el nou sistema de recollida de residus
urbans. Prèviament ja s’havia dut a terme una
llarga campanya d’informació entre els veïns per
tal de donar a conèixer els avantatges del nou
sistema, que porta per nom EASY (fàcil, en
anglès). El nou sistema ha estat l’escollit després
de valorar el funcionament dels diversos
procediments que conviuen actualment, des
dels contenidors en superfície de càrrega posterior
o lateral, recollida porta a porta, contenidors
soterrats o recollida pneumàtica.
El sistema EASY utilitza uns contenidors de
tamany més compacte que els que estem
acostumats a veure i no estan dotats de rodes.
S’encaixen en una guia clavada a terra i no es
poden desplaçar. Les tapes de diferents colors
(verd, groc, blau, marró i gris) identifiquen les
corresponents fraccions que s’hi han de dipositar.
Segons la valoració del sistema EASY feta pel
consistori i que en va decantar la seva elecció, el
sistema presenta diferents avantatges, entre els
que cal destacar els següents:
-Reducció del 40% dels contenidors a la via
pública per l’increment de capacitat de recollida
derivat de la major capacitat dels cotenidors.
-Els nous camions de recollida, on hi va únicament
el conductor, poden buidar tant els contenidors
de superfície com els soterrats, als dos costats del
carrer.
-Disminueixen els riscos laborals, ja que no hi ha
intervencions manuals d’operaris situats entre el
camió i els contenidors.
-L’accés dels usuaris és més fàcil a l’hora de
dipositar la brossa.
-Fàcil neteja interior i exterior dels contenidors
amb el mateix vehicle.
-Millora de la imatge exterior perquè els sitema
permet agrupacions més compactes que les dels
contenidors actuals, sense espais que facilitin el
dipòsit de residus entre els contenidors nous.
Segons les previsions municipals, el sistema estarà
del tot implantat a finals de març, amb la
progressiva retirada dels contenidors actuals. Per
les especials característiques de la zona, la plaça
de l’Església comptarà amb una illa completa de
contenidors soterrats, que serà atesa pels
mateixos camions.
La presentació del nou sistema de recollida de
residus urbans va incloure també la de la maquinària
posada en servei per dur a terme tant el servei de
neteja viària com el de les platges. La mecanització
de la neteja viària imclou vehicles d’escombrat,
de reg de carrers, de fregat de paviments amb
aigua calenta i eliminació de pintades.
Tot plegat suposarà una despesa de 41 milions
d’euros al llarg dels 12 anys de durada de la
concessió, i una inversió en maquinària de 2,6
milions d’euros.

Una mostra de la flota motoritzada de neteja

L’equip de govern, tècnics  i representants de la nova empresa concessionària

El disseny dels contenidors s’ha unificat
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L’Ajuntament adjudica noves
obres per valor de 2,5 milions
d’euros

La Junta de Govern Local ha aprovat
l’adjudicació de dues obres per un valor
total de 2.439.852 euros.

Les obres ja han començat i fan
referència a una nova fase (sector B) del
projecte de renovació i millora del nucli
antic de Vila-seca, amb un cost de
2.038.596 euros, i a l’execució del
projecte de substitució de les cobertes
del Castell de Vila-seca (401.256 euros).

El projecte de millora dels carrers del
nucli antic comporta la renovació de les
xarxes d’aigua, de sanejament i la
pavimentació  dels carrers d’aquest sec-
tor B: carrers de les Creus, del Racó,
Monterols, Sant Bernat, del Pou, Hospi-
tal, Castillejos, Requet de Fèlix, Sant
Antoni i plaça de les Creus.

Adjudicades les obres
d'ampliació del Jutjat de Pau i
dels nous vestidors de l’estadi

La Junta de Govern Local ha aprovat
l’adjudicació de dues noves obres amb
un cost total de 76.078 euros. Aquestes
obres, que s’iniciaran durant els propers
dies, fan referència a l’ampliació del
Jutjat de Pau (18.254 ¤) i a la construcció
d’uns nous vestidors a l’estadi munici-
pal (57.824 ¤).

El Jutjat de Pau, ubicat a la pl. dels
Estudis de Vila-seca, serà ampliat amb
la construcció d’una nova sala de vistes
i els nous vestidors de l’estadi municipal
estaran situats al costat mateix dels
actuals i serviran per a l’œs de dos equips
i pels àrbitres.

Valoració molt positiva del
festival "Vila-seca Màgica"

El Patronat Municipal de Turisme i
ASOMAGIA, organitzadors del Festi-
val Màgic de la Costa Daurada, han
valorat molt positivament els resultats
d’aquesta tercera edició celebrada del
13 al 15 de febrer en diversos escenaris
de Vila-seca, concretament a l’Auditori
Josep Carreras, a la sala d’actes de la
Societat El Fènix i al Pavelló Municipal
d’Esports.

Públic i mags van compartir il·lusió i
màgia al llarg d’aquests tres dies i on els
comentaris de nens i pares van ser de
confiança i de suport per tal de preparar
una nova edició del Festival de Màgia de
Vila-seca.

L'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i
els alcaldes de Salou i de Cambrils, Anto-
nio Banyeres i Robert Benaiges, han
presentant el programa juvenil ‘Carretera
i Manta’, organitzat per les regidories de
Joventut dels tres  ajuntaments .

El programa per aquest 2009 conté un
total de 66 activitats, una vintena més que
l’any passat. En concret, 43 d’aquestes
activitats són formatives (el 65%) i les 23
activitats restants , que representen el 35%
del total, són de caràcter cultural.

Pel que fa a les sortides, una de les que
més èxit té entre els joves és la de la neu, ja

que per un preu de 100 euros tenen el
transport, el forfet i mitja pensió en un hotel
de quatre estrelles. Enguany també hi ha
viatges a París, Menorca, Andorra i Bilbao.

Respecte a les novetats d'aquest 2009,
cal destacar que són vuit: taller d'animals de
companyia, un curs de cinema, curs de
submarinisme, sortida a Carcassone, curs
d'interpretació, sortida a Florència-Pisa, curs
de bowling i festa de presentació 2010.
Aquesta última activitat es tracta de la
presentació del següent exercici del Carre-
tera i Manta contrastant la opinió que tenen
els joves sobre les activitats.

Més activitats que mai al
programa Carretera i Manta

�������	�
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Quilapayún, considerats  pares de la
cançó llatinoamericana contemporània,
arriben a l’Auditori Josep Carreras on
presentaran un recull de les seves cançons
més emblemàtiques.

Divendres, 3 d'abril a les 22,00 h
Joseph Haydn i Felix

Mendelssohn amb motiu del
bicentenari

Orquestra de Cambra de Vila-seca
Cor Montserrat de Terrassa
CorEstudi XX de Terrassa

Solises vocals
Jordi casas, director

Divendres, 8 de maig a les 22,00 h
Recital de violí i piano

Duo Colomé&Bagaria
El duo Colomé&Bagaría neix l’any

2006 fruit de l’amistat del violinista Josep
Colomé i el pianista José Enrique Bagaría.
S'uneixen per treballar i aprofundir en el
repertori cambrístic, amb obres de
Mozart, Franck, Poulenc i Toldrà.

Divendres, 5 de juny a les 22,00 h
Del segle XX al segle XXI

Barcelona Modern Project
Cecilio Tieles, piano

Marc Moncusí, director
La música d’autors catalans com

Benejam i el riudomenc Guinjoan al costat
del referent de Schönberg, tindran com a
contrapunt l’estrena mundial d’una obra
d’Enric Riu.

Divendres, 19 de juny a les 22,00 h
Del Classicisme a la Música d'ara
Orquestra Simfònica de Barcelona i

Nacional de Catalunya
Manuel Valdivieso, director

Per primera vegada l’Auditori Josep
Carreras presenta l’actuació de
l’Orquestra Nacional Catalana.

Temporada de
primavera a

l'Auditori
Josep Carreras

de Vila-seca
Divendres, 20 de març a les 22,00 h
Quilapayún-Cantata de Santa

María de Iquique
Xavier Graset, narrador

Al llarg d'aquest mes de febrer,
l'Ajuntament de Vila-seca ha clos diversos
cursos de formació adreçats a treballadors
assalariats i autònoms del municipi.

La sala d’actes del Centre Municipal de
Formació i Ocupació “Antic Hospital
1794”, va acollir en diversos actes presidits
per l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i
per la regidora d’Educació, Benestar So-
cial i Polítiques d’Igualtat, M. Àngels

Finalitzen nous cursos del SOCE
Ponce, la cloenda i el lliurament dels
diplomes acreditatius dels cursos.

Més d'un centenar d'alumnes que
han passat pels següents cursos que ja
han finalitzat: aparadorisme i
paqueteria, manipulador d’aliments,
informàtica, anglès, auxiliar en geriatria
i cuidador de discapacitats físics i
psíquics.

A la foto, cloenda del curs d'anglès.

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet,
acompanyat de la regidora d’Educació, M.
Àngels Ponce i del regidor de Serveis a les
Persones, Josep Toquero, han visitat les
dependències de l’Aula-15.

L’A15 és un curs d’atenció educativa
especialitzada que està finançat per
l’Ajuntament de Vila-seca i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
i que està destinat a joves d’entre 13 i 16
anys que presenten absentisme escolar, es
troben desescolaritzats o bé presenten
desmotivació vers l’estudi segons el siste-
ma convencional en els seus respectius
cursos d’ESO.

L’alcalde va compartir amb els
alumnes i l’equip educatiu del projecte
una hora de tutoria molt especial. Els hi
va explicar la funció d’A15 i la voluntat
que hi ha al darrera, que tothom pugui
accedir a una formació adaptada a les
seves possibilitats per avançar com a
persones, i també els hi va donar
l’oportunitat de formular preguntes que
els interessessin. Els alumnes tenien
algunes inquietuds, sobre els
equipaments esportius del municipi,
sobre el procediment per pintar graffitis,
etc., que l’alcalde va atendre de forma
completa.

Visita als alumnes de l’Aula-15
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Festa Major de Salou
La Torre Vella va tornar a ser escenari de la recepció de l’alcalde
i de la corporació municipal a totes les entitats i associacions
locals, amb motiu de la celebració de la Festa Major d’Hivern.
Amb aquest acte, el consistori salouenc va agrair públicament
el ‘treball desinteressat, altruista’ que realitzen durant tot
l’any, segons va dir l’alcalde, Antonio Banyeres, durant el seu
parlament. Durant l’acte, es va presentar el disseny d’una
samarreta conmemorativa de la Festa Major, fruit de la
col·laboració entre l’associació Casal Argentí ’20 de junio’ i
l’associació d’artistes locals Playart; així com el pin de ‘Som
Salou’, que compta amb la col·laboració de l’Associació Hotelera.
La recepció a les entitats va acabar amb un aperitiu preparat
per l’Associació de Cuineres de la Costa Daurada.

La Sala Costa Daurada del Centre Cívic de Salou va ser
l’escenari de l’acte oficial de la celebració del Xè aniversari del
Ball de Diables Maleïts. L’acte va ser presidit per l’alcalde de
la ciutat, Antonio Banyeres; el regidor de Cultura, Paco Gaya;
el director dels Serveis Territorials a Tarragona del departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, Adam Manyé; i el president de la colla homenatjada,
Germà Colomines. ‘Durant tot aquest temps, envoltats de
foc, espurnes, fum i pólvora, heu passejat el nom de Salou
per tot arreu i heu fet la vostra aportació per tal de preservar
les tradicions més arrelades de la cultura popular del nostre
país, que heu difós i divulgat per tot arreu on heu estat’, va
dir Banyeres, tot donant-los les gràcies. Amb motiu de la
celebració del desè aniversari, el Ball de Diables va organitzar
diverses activitats: una exposició fotogràfica (’10 anys de
Maleïts’); el Ball de Sant Miquel, un ball parlat, satíric i versat
i la cercavila de diablesde final de festa.

Després del pregó de la festa, que enguany va anar a càrrec
del periodista de TVE Enric Company, al TAS, van ser els
cantants de “Fondo Flamenco” els encarregats d’obrir el foc de
la Festa Major d’Hivern de Salou de 2009

Durant tres hores de la tarda de dissabte 31 de gener petits
i grans van poder gaudir de la II Mostra i Tallers de la Xarxa de
cultura Tradicional Catalana de Salou, amb la participació i
actuacions del Ball de diables Maleïts, Bruixes Latemor, Societat
de Pescadors de Santa Maria del Mar, Contrapunt d’Onades
(sardanes), Grallers La Tarota, Gegants i Nanos de Salou,
Canons d’en Pascual, Grup Esplai, Grup de Dones (puntaires),
Ball de Bastons, Associació Salou Teatre, etc,.

La XV Pedalada Popular va aplegar una bona participació
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Festa Major de Salou

Amb motiu de la celebració de Santa Àgueda, va tenir lloc a
la Torre Vella de Salou l’acte d’homenatge a la dona més gran
del municipi. L’homenatjada d’enguany es diu Úrsula Camps
Vanus i, segons va explicar la presidenta del Grup de Dones
de Salou, Joana Margalef, va néixer a Alcover el 15 de juliol
de 1914. És filla de pagesos i tenia dues germanes. Es va casar
als 25 anys amb Joan Comes, de Tarragona i va anar a viure
allí. El seu home era propietari d’una botiga de menjar per
animals i amb ell va tenir dues filles i un fill. Van venir a viure

a  Salou l’any 1985,
quan va caure malalt
el seu marit, que
finalment va morir un
any després. Des
d’aleshores viu amb
una de les seves filles,
la Pilar, i pot presumir
de tenir 5 néts i 4
besnéts i d’anar a
caminar cada dia dues
hores.

Amenitzada pel grup The Mckensy’s Clan Band, l’escudella
popular va tenir lloc a l’espigó del Moll

Els jubilats empadronats a Salou van poder gaudir una
completa vetllada a l’envelat, que va començar amb un dinar
de germanor. Després  el Grup de Teatre de Gent Gran de
Salou va oferir el seu espectacle “Musical” i ho va acabar
d’arrodonir l’actuació de l’orquestra “Rubens”

La desfilada matinal de presentació de les
carretel.les va servir, com cada any, per
calentar motors pel Cós Blanc i per poder
observar amb més detall els treballs de les
diferents colles, tant pel que fa a vestuari
com a ornamentació de les respectives
carrosses. També com cada any, l’animació
no hi va faltar.
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Festa Major de Salou

El Cós Blanc és, sens dubte, l’activitat estelar de la Festa
Major d’Hivern. Enguany, lamentablement, la impressió
de molts dels assitents és que l’espectacle s’ha empobrit
en detalls de qualitat, deixant pas a una gresca més
pròpia de celebracions carnavaleres. Amb tot, un
nombrós públic va desafiar els inconcenients
climatològics.

Diumenge dia 8 al matí, i a pocs metres de distància una de l’altra,
diverses activitats van ocupar l’espai de la festa: una concorreguda
exhibició hípica a la platja de Ponent, la jornada de portes obertes
del Club Nàutic, una concentració de scooters “Vespa” al passeig
de Jaume I i una degustació de fideus negres, preparada per
‘Associació de Cuiners Costa Daurada” i amenitzada amb havaneres.
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Bon vent
per Xavier Graset

Espai Blasi per Jordi Blasi

AFECTE, I ENVEJA EN EL RECORD A
PEPE RUBIANES

S’ha  mort el Pepe Rubianes. Ha arribat als 61
anys, els que li han deixat les seves cigarretes,
que encara va fumar fins el dia abans de morir,
tot i el càncer de pulmó, que ja feia mesos que
l’havia fulminat.
Unes últimes setmanes, que no poden esborrar
la capacitat d’un còmic brutal, que vam poder
veure actuar diverses vegades a Vila-seca i a
Salou. Evidentment escric aquestes paraules
de record, perquè vaig tenir el priviliegi de
comptar amb la seva amistat, fruit de la
col·laboració en l’àmbit professional, a
Catalunya Ràdio, quan feia “El món s’acaba”,
compartint tants bons moments, amb la nostra
convilatà, que també apreciava, Antoni Mas.
 El Pepe era impressionant, sobretot perquè es
diria que era d’una capacitat i d’un geni
ingovernable. Absolutament lliure, no tenia
amo, ni senyor. Més ben dit, sí que els tenia:
eren ell mateix. Era un esperit lliure. Tenia
capacitat per desbarrar, i per dir les coses tal
com li passaven pel cap. Per això desconcertava,
perquè no mesurava res.
 Era capaç en ple èxit a la cartellera teatral, de
trencar el seu compromís amb l’empresari i
anar-se’n a fer la volta al món. I al mateix temps
era capaç de fer tots els bolos , a qualsevol punt
de Catalunya on se’l contractés. Va acabar
sense ni un fil de veu, i en canvi l’havia tingut
poderosa, i senyora.
Capaç de contagiar aquella rialla, que no se
sabia ben bé si havia copiat d’algun animal de
la selva africana, o si era la seva particular arma

de defensa, després de l’estirabot. Domini de
l’escena, introductor de l’onomatopeia, del
mim en el monòleg. Mestre i al mateix temps,
sense que ningú d’aquells que n’han agafat
idees, tics i maneres de fer, hagin estat capaços
de superar-lo.
 La capacitat de fabulació del Pepe Rubianes,
era tan gran com les seves ganes de conèixer
món, i arribava un punt que no sabies si allò que
explicava era veritat o mentida. Em sembla que
hi havia un punt que no ho sabia ni ell mateix.
Després, generós, i al mateix temps interessat
en omplir cada dia el pati de butaques. Marcava
cada dia en un quadrant el nombre
d’espectadors que havia tingut. I com si fos de
la vella escola, el que guanyava ho posava al
totxo, ho invertia en vivenda. Ell que s’havia
mogut sense lligams, amarat de l’esperit mariner
que li venia per part de pare. Galaico-
catalán, gallec i català renegador
com pocs, descregut, que era capaç
de mobilitzar-se cada any per l’acció
humanitària a les presons d’un capellà:
del Pare Manel.
Una vegada em va demanar que li
anés a recollir un premi del públic de
Tarragona, al Metropol. No recordo
si va dir que no es trobava bé, o que
era fora, el cas és que es va quedar
al seu pis de Barcelona, mentre li treia
les castanyes del foc, i llegia una
carta on va prometre estrenar un
espectacle nou a la capital
tarragonina, cosa que no va acabar
de fer mai del tot. Però l’estima de la
gent salvava fins i tot els seus

Pepe Rubianes, un dels cops que va venir
a Vila-seca, amb el seu amic Xavier Graset,
Antonio Mas i Pep Graset

GOSSOS

El passat mes de febrer vaig ser testimoni d’un
fenomen paranormal. No, no va ser la Festa
Major de Salou; tornava de Cambrils xino-xano
en bicicleta quan de sobte vaig sentir una veu
poderosa que deia: “Compte amb la bici!”.
Aquesta veu, alliçonadora i amonestadora a la
vegada, no era d’ultratomba; provenia d’una
alarmada dona que la dirigia cap al seu gos, el
qual, aliè a tot el que l’envoltava, travessava
cofoi el carril bici. L’advertia de la meva
presència, de la meva proximitat com amenaça
real per a la seva integritat física, del meu
potencial destructiu, l’avisava del mal que li
podia fer aquell element hostil que era jo.
Aquella exagerada crida, ja que jo no anava de
pressa i, en tot cas, anava per on havia d’anar,
em va fer reflexionar. No sobre la meva
perillositat, que no en sóc, de perillós, sinó del
grau de compenetració i dependència que hi
havia entre la dona i aquell ca tan trempat. Qui
parla en aquests termes amb un gos és perquè
conviu amb un ésser molt personal i especial,

extraordinari, al qual estima molt i sent molt a
dins. Si un gos és capaç d’obeir el seu amo en
matèria d’educació viària (cosa que us asseguro
que aquest no va fer; si jo no freno, m’hauria
estampat de morros contra el terra), què no
podrà arribar a fer amb molt més aprenentatge
i educació? Qui no diu que acabi llegint Aristòtil
i Plató i fins i tot dissertant amb grans pensadors
sobre la transmigració de les ànimes. Un gos
així fóra com el Pancho. Us en recordeu?:
“Hola, em dic Ramiro Benítez i sóc ensinistrador
de gossos. Aquest és Pancho, el meu campió.
Al començament li ensenyava el més habitual:
seu, dóna’m la poteta, porta’m les sabatilles;
després anava al videoclub a llogar-me una
pel·lícula, em rentava la roba... Fins que un dia
se’m va ocórrer enviar-lo que em tirés la
Primitiva. Des d’aleshores ja no he tornat a
saber res més del Pancho”. Quin vividor, quines
penques, el Pancho! Sí, gossos... però quan hi
ha calé pel mig, ja es comporten com els
humans. Qualsevol dia els veiem, els gossos (si
és que no hi són ja), assessorant una
multinacional. O dirigint d’amagatotis un banc.

Parlant d’això. Un amic meu sense feina ni atur,
és a dir, en situació que comença a ser
desesperada, em va demanar l’altre dia si el
podia acompanyar a una entitat bancària
perquè el caixer automàtic no li tornava la
llibreta. La màquina se l’havia engolit quan volia
treure diners. Estava preocupat i es temia el
pitjor. Efectivament, un empleat de l’oficina
ens va explicar que la hi havien retinguda
perquè estava en números vermells, ja que el
xec que havia ingressat dies abans,
corresponent a una feina de paleta i amb el qual
ell confiava, era sense fons. A sobre, el banc
li havia cobrat per l’operació una comissió de 60
euros. Més deute encara! Això va passar en
una oficina de la Caixa, però a un company seu
la comissió de la Caixa del Penedès pel mateix
fet (l’estafador era també el mateix) va apujar
als 80 euros. Com s’acarnissen amb els que més
pateixen la precarietat laboral! S’ha de tenir
molt poca consciència i ser molt gos per fer el
que fan els bancs. Amb els més desafavorits i
amb tothom qui poden. I parlen de crisi...

incompliments. La catarsi que aconseguia amb
el seu  públic, formava part de la seva teràpia
personal. Ell abocava els seus fantasmes
damunt l’escena, en feia show, i això servia
també perquè cadascú des de la seva butaca
destil·lés els seus dimonis.
 El Pepe era capaç de fer-te riure com ningú, i
al mateix temps de deixar-te pensant al sortir
del teatre de quina era la més grossa que havia
deixat anar.
 Vila-seca i Salou formen part de la seva
geografia escènica, dels llocs que l’han pogut
gaudir, i de ben segur que no va deixar ningú
indiferent. Segur que entre la provocació i la
rialla intensa va saber deixar anar un racó de
simpatia. Marxar lliure, com s’ho ha sigut, quina
sana enveja!
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Carnestoltes
Unes vint-i-set colles es van aplegar enguany a la rua de Carnaval de Vila-
seca, rebatejada com a Carnavalòdrom i que va tenir com escenari
l’Avinguda Ramon d’Olzina i les seves immediacions.
Agafant com exemple el Cós Blanc salouenc es van disposar unes torres
de llum i so al llarg de l’avinguda fet que permetia a les colles desfer-se
de l’equip de so que portaven a sobre (tot i que algunes no hi van
renunciar). Es pot dir que es va aconseguir unificar criteris, la impressió
general va ser bona almenys pels comentaris que feia la gent. Les
carretel·les no eren molt voluminoses (tot i alguna excepció) però en
grans línies estaven més treballades. Hi havia festa, tot i que es
concentrava en determinats punts i un cop passada la torre de l’speaker
allò semblava una carrera per arribar al capdamunt de l’avinguda com més
aviat millor. Un cop allí començava una llarga espera per les colles doncs
havien de fer el tomb pel barri per tornar a l’inici de l’avinguda. Això es
feia etern doncs com dèiem la majoria de colles no portaven música pròpia
i no hi havia públic (ja us podeu imaginar on estava), aquests fets

provocaven alguna que altra baixada d’ànims. Altres van trobar
a faltar el abastar més carrers del poble... Però com dèiem, en
general bé i aquests detalls que perfectament es poden polir en
properes edicions. Afegir que enguany l’encarregada de
l’organització ha estat la Comissió de Carnaval, integrada per gent
de les colles. Ens hem de congratular que després d’anys s’hagin
posat d’acord de manera satisfactòria. El preàmbul de la rua va ser
l’arribada de Sa Majestat Carnestoltes amb el seu seguici, qui va
fer un pregó amb cert tuf polític però escaient doncs normalment
el lloc on fer discursos àcids i crítics és pel Carnestoltes (i no pas
en altres festes com els Reis o l’Home dels Nassos, dirigits a la
canalla). La festa d’enguany va acabar amb l’enterrament de la
sardina i el lliurament de premis, enguany a els colles del Purgatori,
els Bitxos i l’AMPA Sant Bernat.
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Xavier Graset a l’Auditori
Títols i autors: Textos breus de Karl Valentin i Sobre els danys
del tabac d’Anton Txèkhov.
Intèrprets: Cristina Masdeu, Raquel Masdeu, Pau Feliu i Xavier
Graset Forasté.
Direcció: Francesc Cerro.
Lloc i data: Auditori Josep Carreras, dia 14 de febrer.
Organització: Amics del Teatre de Vila-seca

Crec que la majoria d’espectadors, vam anar a l’Auditori amb una
mica d’expectació per a veure què era aquest monòleg interpretat
per Xavier Graset.
De fet la funció va començar  amb uns estimulants, incisius i
terapèutics Textos breus de Karl Valentin (1882-1948), el
destacat dramaturg alemany. Llàstima que la interpretació va ser
molt fluixa.
Després va venir el monòleg escrit per Anton Txèkhov (1860-
1904), el clàssic i gran escriptor i també metge rus, nascut prop
del mediterrànic Mar d’Azov. Sobre el danys del tabac és un
escrit que l’autor va fer per a ser presentat com una conferència
en la que el personatge s’identifica amb ell mateix; és a dir, amb
l’autor. Ell, oblidant-se quasi bé del tabac, explica extensa i
profundament la seva grotesca i tràgica vida familiar i social en un
text una mica massa curt, però magníficament interpretat per
Xavier Graset. El personatge que Graset ens presenta és el d’un
home amb problemes i anomalies mentals provocades per una
crua i dura convivència familiar  que el porten a un comportament

inesperat, trastocat, incongruent, amb tics facials i crisis
d’angoixa. Malgrat això el personatge resulta ser molt
conseqüent, però, no obstant això, molt infeliç.
Així de bé va començar la temporada teatral de 2009
organitzada pels Amics del Teatre de Vila-seca: Valentin,
Txèkhov, Graset. És un bon trio teatral. La representació va
tenir lloc a l’Auditori Josep Carreras, perquè tècnicament s’hi
podia fer i, també, perquè es tractava de  commemorar el 10è
aniversari de l’entitat, de la qual celebrem molt la seva activitat
i la seva continuïtat.

per Carles Jansà

El Messies
de Patrick Barlow

Amb: Toni Albà, Fermí Fernández, Elena
Roche
Director: Roger Peña Carulla
18 d’abril a les 22h
Teatre El Centre
Preu: 16 •
50 % de descompte pels Amics del Teatre de
Vila-seca en motiu del 10è aniversari de l’Entitat

El distingit historiador August Fruitats i el seu
incompetent però valent ajundant Bertrand
Via ens porten la seva pròpia versió de la
història més gran de tots els temps: la del
Messies, naixement “virginal”, miracles i sermó
de la muntanya inclosos.  Protagonitzada per
Fermí Fernández i Toni Albà, que ens retorna
al més pur humor anglès dels Monty Python
o de The Goons. Per l’escenari veurem
desfilar la Verge Maria i Sant Josep, l’arcàngel
Sant Gabriel, mercaders, pastors, centurions
romans, Herodes, els Reis Mags, la mula i el
bou, ases i camells i -en general- tot Déu,
incloent-hi a Déu, és clar.



24         Pont       Fusta

Correu Obert
LA CRISI - 1

És molt fàcil dir si és mascle o femella,
quan se li ha aixecat la cua.

El que ha passat es veia venir. Que
promotors i entitats bancàries s’hagin
mogut per l’afany de guanyar diners, és
la seva feina, i fins a cert punt és
comprensible, no enganyen a ningú.

El que no és comprensible és que la classe
política, que en definitiva és qui hauria de
controlar els excessos de la iniciativa
privada, que per això els vota la gent, no
ho hagués vist venir a temps. Una de
dues: o és que no donen més de sí, o és
que ja els anava bé, en tant que les
llicències municipals, formalització
d’escriptures, IVA de tota mena,
reportava a l’administració molt bons
ingressos.

Però això no era la bota de Sant Farriol.
Encara no s’ha inventat el creixement
continu i sostenible. Aquest model de
creixement econòmic ha estat una fugida
endavant, per a les empreses, els bancs
i les administracions públiques,  i totes les
conseqüències d’aquesta la mala gestió,
ens han vingut al damunt a tots sense
excepció, a treballadors, a pensionistes...,
i compte a rebre tots!

Ja n’hi ha prou de vendre’ns la moto que
això és el progrés i que contra el progrés
no s’hi pot anar. El progrés és quelcom
diferent, més humil. El progrés és qualitat
de vida, i això no ho era ni ho serà mai.
Per a fer-ho més entenedor, agafem
com a referència el nostre poble. Jo
pregunto: es va fer un estudi seriós
copsant la nostra realitat i del nostre
entorn més immediat, i a partir d’aquí
planificar  allà on volíem anar, i si era
possible fer-ho? O era faular?

Els “quans” i els “perquès” s’havien de
repetir constantment: Quin creixement
havíem de tenir? Quina finalitat perseguia
aquest creixement? Havia de ser un
creixement de costa, d’interior o mixt?
Quines infraestructures hauríem de
suportar, quantes i per on era més adient
el seu pas? Quins equipaments eren
necessaris? Quins avantatges o
desavantatges ens podria dur aquest
creixement, pel que fa referència a la
qualitat de vida?

Per posar uns exemples:

La xarxa de clavegueram. No té pas tants
anys, i ja en moltes parts de municipi les
seves canonades són insuficients, i quan
plou una mica més del compte,  un s’ha
de beure l’aigua del teulat.
Potser es podrien haver planificat
equipaments culturals, educatius,
esportius i d’altres serveis, compartits
amb Salou i Cambrils, una solució més
barata de mantenir i d’amortitzar, i que
hagués garantit més i millors serveis per
a la població.
A la via Màxima, en el tram que va des de
l’avinguda Alcalde Pere Molas, fins a la
sortida pel camí del Mas d’en Gras, a la
part del carrer que va a parar al terme,
cremen cada dia 26 fanals dobles i 30 de
senzills per il·luminar els garrofers.
Cal anar amb compte de no posar el carro
davant dels bous.

Josep Forasté Saltó

EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ
LOCAL A SALOU: UNA OPORTUNITAT
CONTRA LA CRISI

El Ministeri d’Administracions Públiques
ha aprovat tots els projectes presentats
per l’Ajuntament de Salou al Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) els quals  sumen la
important quantitat de quatre milions
cent quaranta-un mil euros. La maquinària
administrativa municipal treballa a tota
màquina, des de fa dos mesos, en els
processos d’aprovació de projectes i
d’adjudicació de contractes, complint
escrupolosament el terminis marcats per
l’equip de govern, d’acord amb el calendari
i els requisits definits al Real Decret–Llei
de 28 de novembre pel qual es va crear
l’esmentat fons.

El municipi de Salou, com a conseqüència
de la seva aplicació, disposarà
d’equipaments i infrastructures a curt
termini que, altrament, hagués trigat a
tenir per la via dels pressupostos d’inversió
ordinària. L’obligatorietat d’aplicar el fons
a projectes i obres noves, no
pressupostades, ens permetran avançar
en la disponibilitat, en un any com a
màxim, d’infrastructures importants per
la ciutadania com són ara l’ampliació de la
Masia Tous per al Punt d’Informació
Juvenil, l’Edifici Educacional en l’àmbit del
sector 1, el nou Pavelló Municipal del Cap
Salou, la construcció d’una sala polivalent
d’ampliació de la Llar  dels Jubilats situat
al Parc Salou, la instal·lació de nous
contenidors o l’ampliació d’un mòdul N4

de nínxols al Cementiri Municipal per citar
algunes dels dotze projectes aprovats.

Però el model aprovat pel Govern de
l’Estat, en el marc del Pla Estatal per a
l’Estímul de l’Economia, tindrà altres
efectes molt importants en la dinàmica
econòmica i social. Al gestionar el fons
mitjançant la inversió pública municipal
garanteix la seva execució amb criteris
d’equitat i transparència i injecta liquiditat
a curt termini al sistema econòmic en el
sector de la construcció, un dels més
afectats per la crisi financera. Exigint que
el personal de nova contractació de les
empreses adjudicatàries estigui en situació
d’atur, el fons serveix per lluitar contra
l’atur i fomentar l’ocupació, la qual cosa
significarà en el nostre cas el manteniment
i/o creació d’un mínim de 141 llocs de
treball.  Finalment, la creació
d’equipaments i infrastructures municipals
no deixen de ser formes de finançament
de projectes municipals i, per tant, de
gaudiment immediat i directe dels
ciutadans.

És per això que convidem als empresaris
de la construcció de Salou i als treballadors
aturats a posar-se en contacte amb els
serveis municipals corresponents, per tal
de gestionar entre tots que l’oportunitat
que significa el Fons Estatal d’Inversió
Local tingui els màxims efectes en el
teixit social i productiu del nostre municipi.

Zacarías Henar i Moros
Portaveu del Grup Municipal
Socialista

EL DESTÍ DELS NOSTRES DINERS

Aquests darrers dies s’estan publicant els
beneficis de bancs i caixes d’estavi,
coincidint en la pèrdua de beneficis
respecte del 2007, que era quan
alardejaven d’haver guanyat un 40%
més respecte del 2006. També compten
entre les seves pèrdues entre el 2 i el 3%
al qual ja arriba la morositat en aquest país
i, per descomptat, estan d’acord en
aplicar la cautela (la mateixa que no van
saber aplicar en el seu moment) quant a
la concessió de crèdits, inclús el
governador del Banc d’Espanya, el mateix
que va perdonar i va renunciar a seure a
la banqueta dels acusats als directius dels
bancs Santander i BBVA, això sí, amb la
benedicció del govern del PP.
La banca espanyola no té credibilitat,
malgrat els esforços dels nostres
governants perquè així sigui. Si mirem



2525         Pont       Fusta25

enrere, recordarem que durant els anys
1978 i 1994 es van intervenir 52 bancs a
Espanya, amb un cost per a les arques
públiques, o sigui, els nostres diners, de
14.242 milions d’euros, a més de la
financiació que aplicà el Banc d’Espanya
durant 15 anys al Fons de Garantia de
Dipòsits, perquè els bancs no podien
mantenir-lo.
Ens fan responsables a pimes, autònoms
i treballadors, de la morositat. Crec que la
morositat és una forma més de coacció de
bancs i caixes d’estalvi per quedar-se amb
el nostre patrimoni. Ens diuen que no ens
poden donar crèdits perquè no generem
riquesa i que el nostre patrimoni no val
res. Però el seu deu valer molt, per això els
hi donem diners públics, sense garantia ni
control, perquè segueixin exercint el
xantatge, l’assetjament i l’amenaça
permanent de quedar-se amb els nostres
béns, mentre els seus directius cobren
altes primes a costa de la gran crisi que
han generat ells mateixos.

El que jo em pregunto realment és què
està passant aquí? Viurem un “corralito”
com a l’Argentina? Mentre uns quants
governs demanen la nacionalització de la
banca, dirigents de la Unió Europea
demanen bombardejar els paradissos fiscals
i perseguir les elevadíssimes primes dels
alts executius del sistema financer, i per
aquí, demanant l’abaratiment, per no dir
gratuïtat, dels acomiadaments i la cacicada
del Santander, suspenent els
reemborsaments dels seus fons

immobiliaris. En fi, de totes formes, no
tenim res de què preocupar-nos, la
banca, estic convençut, trobarà la forma
de crear negoci en torn a la trista
situació de morositat.

ANTONIO RUIZ MARCHANTE
-Administrador de micropime-

QUIN AUDITORI TENIM I GAUDIM
ELS VILASECANS I ALTRES
COTERRANS!!

Amb aquest enunciat pretenc expressar
la meva admiració i satisfacció, per
aquest AUDITORI, que omplí un dels
espais més importants en la meva vida  i
que em venia fent falta fins que vaig
complir els setanta anys que es  va
inaugurar el mateix, ja que fins a aquesta
data vaig viure en llocs on la distància
d’un auditori era prohibitiva...
A partir d’aquest moment i per la
proximitat del mateix de la meva llar
habitual, el abonament permanent a
tota la programació orquestral i artística,
m’ha permès omplir aquest espai i gaudir
d’uns meravellosos i prestigiosos
CONCERTS que han ASSERENAT i
COMPLETAT el meu esperit i ment,
mancats d’aquests components de la
VIDA.

Gràcies a aquests moments, he pogut
sentir emocions, eufòries, placidesa i
alegries,que solament la música pot fer
arribar al ser humà.

En fi, que tot això ha estat possible no
solament a l’auditori, si no, gràcies a les
nostres autoritats que van creure que
aquest auditori seria alguna cosa molt
important per a Vila-seca i gràcies no
menys a :

-Les entitats col·laboradores i
patrocinadores que aporten
desinteressadament una part econòmica
necessària per a assolir el funcionament
del mateix.
-Els prodigiosos músics amb la seva
dedicació i disciplina.
-Els directors d’orquestra, magnífics pels
resultats obtinguts ( L’orquestra de
càmera...).
-Els gestors directius del mateix.

GRÀCIES A TOTS DE TOT  COR

No puc finalitzar sense citar alguns
pensaments llegits de diversos filòsofs i
pensadors sobre la MÚSICA.:

Beethoven deia : La música és la
revelació més elevada que tota saviesa i
fil-lsofía.

Bettina von Arnim deia : La
música és la intermediària  entre la vida
espiritual i la material.

Rogers, Italy, Bergamo deia : És
l’única llengua UNIVERSAL.

J.P.F. Richter deia : Sota els sons
musicals es crespa el mar del nostre cor,
com l’onatge sota els efectes de la lluna.

Rafael Ramos Mtnz.

Correu Obert

III Festival de Màgia
El mes de febrer va tenir lloc la tercera edició de la Vila-seca
Màgica o Festival Màgic de la Costa Daurada, Els nois i noies
d’Asomagia i el Patronat de Turisme de Vila-seca van donar
forma a les 4 funcions que van tenir lloc el cap de setmana
del 13 al 15 de febrer.
La inaugural va ser dedicada a la màgia d’aprop. El mag,
acompanyat d’un piano, va delectar el nombrós públic
assistent amb un espectacle que va estar a l’alçada del de
l’any anterior a càrrec del René Lavand però diferent.
L’endemà els protagonistes van ser els menuts doncs pel
matí va tenir lloc la gala familiar a la societat el Fènix,
espectacle i tallers que van fer passar una bona estona a
la canalla.
Per la nit la gala internacional, aquí podríem dir que va
patinar una mica. Es va fer curta i alguns dels mags
participants van oferir números de màgia una mica justets.
Però diumenge un dels mags més coneguts a la tele (si
seguiu Cuatro) va tornar a aixecar el nivell. Jorge Blass (a
la foto) va dur a terme un espectacle amè i divertit.
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de Vila-seca
ACESA construirà una pantalla verda
a l’autopista
L’Ajuntament de Vila-seca i la
concessionària ACESA, que gestiona l’AP-
7; han signat un conveni per a aixecar un
mur verd que faci de pantalla visual sobre
l’autopista. Concretament, s’ha acordat
plantar vegetació en el tram de 400
metres que va des del camí Fondo fins al
camí del Castell.
Aquesta zona correspon a l ’Àrea
Residencial Estratègica la Canaleta,
programada pel Govern català, i que
suposarà la construcció de 500 nous
habitatges.
Per tal de minimitzar l’impacte visual i
acústic sobre aquesta nova urbanització
s’ha projectat el mur verd.
ACESA es farà càrrec del moviment de
terres i la plantació dels arbres, mentre
que l’Ajuntament es responsabilitzarà de
fer-hi arribar una escomesa d’aigua per al
reg.

Comencen els tràmits de la tercera
fase de reforma del nucli antic
L’empresa Intraesa s’encarregarà de la
redacció del projecte de la tercera i darrera
fase de reforma del nucli antic de Vila-
seca. La junta de govern li ha encarregat
els treballs per un import de 113.000
euros.
Aquest sector comprèn els carrers Verge
de la Pineda, Sant Pere, Santa Bàrbara,
Sant Antoni, Sant Josep, dels Ferrers i la
plaça d’Estudis.
Mentrestant aquest mes de febrer han
començat les obres del sector B del nucli
antic. Els treballs, que executa l’empresa
Agrovial, s’han iniciat pel carrer Requet de
Fèlix i Castillejos. Les obres es faran per
fases per minimitzar les molèsties als veïns
de la zona. A més dels carrers ja esmentats,
la primera fase comprèn la plaça de les
Creus, els carrers Hospital, del Racó, del
Pou i la plaça de Voltes. Per a la segona
fase quedaran el carrer de les Creus, de
Sant Bernat, Monterols i una part de Sant
Antoni.

La indústria cedeix els terrenys per a
la reforma del Raval de la Mar
La junta de govern local ha aprovat la
reparcel·lació de la UA-Vi-26. Aquest és el
primer tràmit urbanístic necessari per poder
construir el vial segregat per a mercaderies

perilloses, contemplat en el projecte de
reforma de la carretera de la Pineda, el
Raval de la Mar.
La reparcel·lació dels terrenys suposa
que les empreses Aragonesas, Clariant,
Bayer i Mésser cedeixen 28.480 m2 que
serviran per construir aquest nou vial,
que discorrerà en paral·lel a l’actual
carretera.
Aquest vial és un requisit ja fixat en el
pla director de la Indústria i el Turisme
amb l’objectiu de segregar el trànsit de
vehicles pesants i carregats amb materials
perillosos.
El projecte del Raval de la Mar es
completa amb la remodelació total de
l’actual carretera, per tal de convertir-la
en una via urbana més ampla i segura. El
projecte executiu l’està redactant el
departament de Política Territorial i
Obres Públiques del govern català. Es
calcula que la inversió rondarà els 28,6
milions d’euros. Segons el calendari
anunciat les obres s’haurien d’haver
adjudicat la passada tardor.

Els projectes del Fons d’Inversió
Local avancen
Els cinc projectes presentats per Vila-
seca al Fons d’Inversió Local de l’Estat
han fet els primers passos aquest mes
de febrer. L’objectiu és que totes les
obres estiguin en marxa aquest primer
semestre de 2009.
D’una banda, la junta de govern local ha
aprovat ja el projecte executiu de les
obres d’ampliació i millora de les sales
esportives de la piscina municipal. El
projecte l’ha redactat l’empresa GAT i
suposarà una inversió de 730.000,01
euros.
D’altra banda, ja han sortit a licitació les
obres dels altres quatre projectes. El de
més envergadura és el de la construcció
d’un magatzem municipal i un centre de
gestió de residus, que es farà al costat
de la deixalleria, al Polígon l’Alba. Les
obres han sortit a contractació per
1.651.026,55 euros. El projecte
executiu, redactat per Agro-3, també
ha estat aprovat en junta.
De la mateixa manera s’ha aprovat el
projecte de connexió de pluvials del
carrer Plàcido Domingo amb la nova
estació de bombament de la Pineda.
Les obres, que costaran 502.379,93
euros, ja estan en fase de licitació.
Els altres dos projectes que han iniciat
el procés de contractació són els treballs
de millora del paviment del pati del CEIP
Torroja (212.869 euros) i el de la pista

interior del pavelló poliesportiu
(207.130,38 euros).

Subvencions a centres escolars
L’Ajuntament de Vila-seca ha concedit
35.426 euros en ajuts als centres escolars
del municipi. Aquests diners van destinats
a finançar les activitats que organitzen
els Consells Escolars i les Associacions de
Pares i Mares tant dins com fora de
l’horari lectiu. Algunes d’aquestes
activitats formen part del pla educatiu
d’entorn. És el cas del taller de pintura
decorativa, promogut pel CEIP Cal·lípolis,
que ha rebut un ajut de 999 euros.
També hi ha partides destinades a la
compra de material i mobiliari per a les
escoles i instituts.
A més, en el cas del CEIP de la Plana s’ha
concedit una subvenció extraordinària
per a la contractació d’una segona
monitora de menjador.
D’altra banda, l’Ajuntament de Vila-seca
destinarà 128.840 euros a beques de
menjador escolar en el període que va
de gener a juny. El centre que rebrà més
ajudes és el Torroja, amb 45.235,20
euros.

Ampliació del jutjat de pau
L’empresa Francesc Salvadó Rovira
s’encarregarà de les obres d’ampliació
del jutjat de pau de Vila-seca, que està
emplaçat a l’edifici de l’antic conservatori
a la plaça dels Estudis. Les obres han
estat adjudicades per 18.254,43 euros i
suposaran una reorganització total de la
planta baixa de l’edifici. La sala de vistes
canviarà d’ubicació i s’habilitarà un
magatzem per als arxius.

Nous vestidors a l’estadi municipal
La junta de govern local ha adjudicat a
l’empresa Construccions Ferré SL les
obres de construcció d’uns nous vestidors
a les instal·lacions de l’estadi municipal.
Els treballs suposaran una inversió de
57.827,71 euros.

Educació ambiental
L’Ajuntament de Vila-seca repatrià 9.000
bosses reutilitzables per fer la recollida
selectiva. Es distribuiran entre les llars
durant una campanya d’informació porta
a porta sobre el nou sistema de gestió de
la brossa implantat al municipi. Les bosses
s’adquiriran a l’empresa Neticont SL per
un import de 9.187,20 euros. El consistori
ha demanat una subvenció al Govern
català per sufragar la despesa.
A més, s’ha aprovat la compra de 15
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contenidors per fer la recollida selectiva
de la fracció orgànica que es distribuiran
entre els grans productors.
D’altra banda, l’Ajuntament ha demanat
una subvenció de 3.256,94 euros a la
Diputació per tal de finançar diverses
accions d’educació ambiental.
La intenció es promoure activitats
informatives adreçades al sector de
l’hosteleria, la restauració i grans
superfícies.
També s’organitzaran visites escolars al
Parc Urbà de la Torre d’en Dolsa, per a les
quals s’editaran quaderns educatius.
A banda de l’aportació de la Diputació,
l’Ajuntament preveu destinar-hi 7.599,54
euros, que corresponen al 70% de la
despesa total.

Conveni amb la Cadena SER
L’Ajuntament ha signat un conveni amb
la Cadena SER per publicitar les activitats
culturals que es fan al municipi. S’ha
previst una despesa de 10.192 euros.

Juntes de govern
de Salou

L’Ajuntament de Salou acabarà les
obres del Jardí Botànic
La junta de govern local ha resolt que el
propi consistori acabi les obres del jardí
botànic de Salou.
Les obres d’aquest pulmó verd es van
adjudicar el desembre de 2005 i havien
d’estar llestes en un any. El passat mes
d’octubre l’Ajuntament va requerir a la
UTE adjudicatària de l’obra, formada per
les empreses Cisteró SA i Aglomerats
Girona SA, per tal que completés els
treballs pendents. Els informes tècnics
evidencien, peque l’ordre s’ha  incomplert.
Davant la  negativa de la UTE a finalitzar
els treballs, el consistori ha decidit executar

Ple de Vila-seca

L’Ajuntament  presenta un pla de competitivitat turística
als fons FEDER
El ple de l’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat per unanimitat presentar un projecte
de competitivitat turística de les comarques de Tarragona al programa de
subvencions FEDER de la Unió Europea.
Aquest projecte està impulsat pel consistori, conjuntament amb la Fundació
d’Estudis Turístics de la Costa Daurada i la Universitat Rovira i Virgili. Tots tres
organismes s’han constituït en un consorci, al qual es podran sumar altres municipis
que ho desitgin.
L’objectiu d’aquest projecte és facilitar la transferència de coneixement a les
empreses que operen en l’àmbit turístic i millorar l’oferta i projecció del territori.

les obres de forma subsidiària. El cost de
les obres pendents, 13.636,87 euros,
es descomptarà de la fiança dipositada
per les empreses.
 S’ha de completar la pintura de l’edifici
principal, reparar-ne les humitats i reposar
els equips d’imatge i comunicació, que
han estat robats. També s’han de provar
totes les instal·lacions i sistemes del parc,
reparar una font  i arreglar desperfectes
en la pavimentació i els murs.

Surten a licitació les obres del Xalet
Torremar
L’Ajuntament de Salou ha obert el procés
per contractar les obres de restauració
del Xalet Torremar, seu del Patronat
Municipal de Turisme. El projecte
executiu de les obres ja ha rebut el vist-
i-plau definitiu. El preu de licitació de
l’obra s’ha fixat en 615.095,32 euros.

Enderroc de les Cases Blanques
L’Ajuntament de Salou enderrocarà els
xalets 7 i 8 del conjunt residencial de les
Cases Blaques, situat als carrers Mola
d’Aires i Punta del Cavall del Cap Salou.
El consistori assumirà les obres de forma
subsidiària i després passarà al factura
dels treballs a l’empresa Cancs Mena,
propietària dels immobles.
L’enderroc es fa en compliment d’una
sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que determina que la
construcció vulnera la normativa
urbanística, perquè es va aixecar en una
zona verda.
Les obres s’han adjudicat a l’empes
Excavaciones y Derribos Teban 97 per
un import de 67.343,67 euros.

Projectes del Fons d’Inversió Local
Nou dels projectes del Fons d’Inversió
Local, presentats per l’Ajuntament de
Salou, ja estan en fase de licitació. El
desè ja està adjudicat. Es tracta de les
obres de soterrament i mecanització de

contenidors de recollida selectiva. Se’n
farà càrrec l’empresa Urbaser. Els treballs
li han estat encarregats per un import de
115.000 euros.
Dels projectes que es troben en fase de
licitació, el que suposarà una major inversió
és la construcció d’un nou centre
educatiu al Sector 01, Barenys. Les obres
han sortit a licitació per 1.445.000 euros.
També destaca la inversió prevista per la
remodelació de la Masia Tous, al carrer
Maria Castillo, on es pretén traslladar el
Punt d’Informació Juvenil del municipi. El
preu inicial per a l’adjudicació de l’obra és
de 847.907,87 euros.
El tercer projecte en envergadura
econòmica és de construcció d’un pavelló
esportiu al Cap Salou, que ha sortit a
licitació per 657.056,75 euros.
La resta de projectes que han sortit a
contractació aquest mes de febrer és la
millora de la senyalització dels carrers, la
construcció d’una pista polisportiva al
Mirador de Salou, d’un nou bloc de
nínxols al cementiri, una tanca al voltant
del parc del PERI-6, l’habilitació d’una sala
polivalent a la llar de jubilats i la plantació
d’una tanca vegetal a l’entorn de les
fonts ornamentals de la platja de Llevant.
Tots aquests projectes ja han rebut
l’aprovació definitiva de la junta de govern
i l’adjudicació s’està tramitant per la via
urgent.

Segona fase dels magatzems
municipals
La junta de govern local ha adjudicat a la
Unió Temporal d’Empreses formada per
Atobi Grupo Immobiliario SL i Equipos SL
la redacció del projecte executiu i les
obres de construcció de la segona fase
dels magatzems destinats als serveis
municipals de Salou. S’hi invertiran
827.693,71 euros.

Estudi hidràulic barranc de Barenys
L’empresa Invall s’encarregarà de redactar
l’estudi hidràulic del projecte del partidor
de l’endegament del barranc de Barenys.
Els treballs són un pas previ a la canalització
del barranc. La junta de govern local els
ha adjudicat a Invall per un import de
59.055,92 euros.

Pressupost Festa Major d’hivern
La festa major d’hivern ha costat
368.927,87 euros. L’acte més car ha
estat, de lluny, el Cós Blanc, que s’ha
endut gairebé la tercera part del
pressupost, 110.982,71 euros. La segona
partida en importància són els actes
realitzats a l’envelat. S’hi han destinat
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Plens i juntes de govern

Ple de Salou

L’Ajuntament cedeix una
solar al Govern català
per fer una nova escola

El passat dijous 26 de febrer tingué
lloc el ple ordinari de l’ajuntament de
Salou.
En assumptes de serveis Econòmics, es
va donar compte de la resolució de les
al.legacions presentades contra l’acord
provisional d’imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres
de remodelació de la urbanització
covamar, fase 1. Immediatament es va
aprovar un nou acord provisional amb la
mateixa finalitat.
En assumptes de Planificació Territorial
es va aprovar provisionalment la
modificació puntual del POUM referent
al canvi d’ús de l’edifici de Capitania, a
l’espigó del moll, amb motiu de
l’execució d’una sentència del TSJC,
ampliant-ne lús comercial.
En assumptes de Serveis Interns, es va
adjudicar provisionalment el contracte
de gestió dels serveis públics de gestió
i explotació de l’aparcament sota control
horari en les vies públiques i dels
pàrquings situats en zona de domini
píblic marítim-terrestre i en altres espais
habilitats a l’efecte.
També es va aprovar la cessió al
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya del solar
municipal ubicat al C/ Camí de Pla de
Maset, amb la finalitat de construir-hi
el nou CEIP de 2 línies (3-16 anys). Es
tracta d’una finca de 12.000 metres
quadrats de superfície en total i de
figura irregular, on es vol situar el
cinquè col·legi públic de la localitat
amb la idea de descentralitzar els
equipaments.

103.104 euros. Els actes organitzats per
l’àrea de joventut han comptat amb un
pressupost de 23.000 euros.
A banda es compten les despeses en
activitats esportives. S’han destinat 3.296
euros a les 24 hores de futbol sala i
3.055,68 a la pedalada popular.

Despeses en educació
L’Ajuntament de Salou destinarà enguany
51.392 euros a subvencions als centres
escolars i Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes del municipi. Aquests diners
es destinaran a activitats formatives i de
lleure, autes de formació especial i
projectes pedagògics diversos.
D’altra banda,  l’Ajuntament ha aprovat
el pagament de 6.125,89 euros al Centre
de Normalització Lingüística per a
l’organització de cursos de català i
programes d’acolliment.
Mentrestant la Generalitat ha concedit
un ajut de 34.951,50 euros al consistori,
per a l’escolarització d’infants amb
dificultats econòmiques a la guarderia
municipal La balena blava.

Equipaments educatius
L’Ajuntament de Salou ha concedit una
llicència al Govern català per instal·lar un
mòdul prefabricat al CEIP Salou II. Amb
aquest aulari provisional, de 120 m2, es
vol pal·liar la manca d’espai en aquest
centre educatiu.

Ofertes laborals
La junta de govern local ha aprovat
l’oferta d’ocupació pública per aquest
2009. Es convocaran concursos selectius
per contractar nous funcionaris i personal
laboral. En la categoria de funcionaris s’ha
aprovat una plaça de tècnic
d’administració general, 5 d’auxiliars
administratius i 1 d’enginyer tècnic.
Pel que fa a personal laboral, el consistori
preveu contractar 1 monitor d’esports, 1
auxiliar administratiu, 2 conserges i 2
auxiliars de biblioteca.
També s’ha aprovat l’oferta d’ocupació
pel Patronat de Turisme. Es contractarà
un tècnic mig d’informació i un informador.

Ampliació de la plantilla de la guàrdia
urbana
El cos de la policia local de Salou s’ampliarà
amb 5 nous agents. La junta de govern
local ha aprovat les bases que regiran el
procés de selecció dels nous guàrdies. Els
candidats han de tenir entre 18 i 35 anys,
medir més d’1,70 metres els homes i
1,65 les dones, i disposar, com a mínim,
del graduat escolar o el títol d’ESO.

Els aspirants hauran de passar proves
físiques, mèdiques i de coneixments. Els
que surtin seleccionats hauran de superar
el període de formació a l’Escola de
Policia de Catalunya.
D’altra banda, l’Ajuntament ha previst
contractar 16 agents interins durant els
mesos d’estiu. Els candidats hauran de
complir els requisits abans esmentats .
Se’ls contractarà per un període màxim
de 6 mesos, per tal de reforçar el servei
policial al municipi durant la temporada
turística.

Ampliació dels horaris dels locals
d’oci nocturn
Els bars musicals i discoteques de Salou
podran obrir durant una hora més
determinats dies festius.
Aquesta autorització ha estat aprovada
per decret d’alcaldia i ratificada en la
junta de govern local.
Concretament aquest 2009 els locals
d’oci nocturn tindran permís per tancar
més tard 27 dies prefixats per
l’Ajuntament i vinculats a festivitats. És
el cas de Carnaval, Setmana Santa, l’1
de maig, Sant Joan, la festa major
d’estiu, la diada de Catalunya, Tots
Sants, el pont de la Constitució i Nadal.

Millora de la pàgina web
L’Ajuntament de Salou continua amb el
procés de renovació de l’actual web
municipal. La junta de govern local ha
adjudicat aquest mes de febrer la tercera
fase del projecte. Se’n farà càrrec
l’empresa Districte Digital SL. Els treballs
se li han adjudicat per un import de
45.000 euros.

Carretera i Manta
La junta de govern local ha aprovat una
reserva de 70.000 euros per pagar les
despeses del programa d’activitats
juvenils Carretera i Manta, que enguany
coordina l’Ajuntament de Vila-seca.
Per aquest 2009 s’han programat
diverses novetats. Entre aquestes hi ha
un taller d’animals de companyia, un
curs de cinema, un de bowling i una
sortida a Florència i Pisa.

Nova publicació empresarial
L’àrea de Promoció Econòmica promou
la publicació d’un llibre sobre el teixit
empresarial del municipi, per tal de donar-
lo a conèixer. L’edició anirà a càrrec de
l’empresa Mints Mind Fresh Consulting i
costarà 17.997,40 euros.

LLIBRERIA
PAPERERIA

 COPISTERIA

Rbla. Catalunya, 6 - Tel. 977 390 171
VILA-SECA
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Esports
NAUTICA

JORNADA DE PORTES OBERTES AL
CLUB NAUTIC AMB MOTIU DE LA
FESTA MAJOR DE SALOU
Més d’un miler de persones van participar
el passat diumenge dia 8 de febrer a la
Jornada de Portes Obertes del Club
Nàutic de Salou. Durant la jornada, els
salouencs van tenir l’oportunitat de
recórrer les instal·lacions del Club, sortir a
navegar i, en el cas dels més petits, fer
el seu bateig amb un Optimist,
acompanyats dels monitors de l’Escola
de Vela del Nàutic.

HOQUEI
1a NACIONAL CATALANA
Vilanova / Ercros Vila-seca             1-6
Ercros Vila-seca / Bell-lloc              2-2
Ercros Vila-seca /  Reus Deportiu   4-3
Caldes / Ercros Vila-seca               2-2
Ercros Vila-seca és 3r, amb 12 pg, 2 pe,
5 pp i 38 punts

CAMP. CATALUNYA ALEVÍ “A” Gr.I
Monjos  / Vila-seca                       1-4
Masquefa / Vila-seca                     1-5
Vila-seca / Sant Ramon                 8-2
Ripoll / Vila-seca                           1-7
Vila-seca  és 1r, amb 8 pg i 24 punts

CAMPIONAT TERRIT. BENJAMÍ
Vila-seca / Vendrell B                   5-2
Montblanc / Vila-seca                   7-9
Vila-seca / Reus Deportiu A           5-6
Amposta / Vila-seca                     5-9
Vila-seca és  2n, amb 13 pg, 1 pe, 1 pp
i 40 punts

CAMPIONAT TERRIY. PRE-BENJAMÍ
Montblanc / Vila-seca                    2-1
Amposta / Vila-seca                      1-2

VOLEIBOL
CAMP.  CATALUNYA 1a Div. FEMENÍ
Salou / Premià de Dalt                  3-2
Prat / Salou                                2-3
Salou / Valldoreix                         0-3
Vall d’Hebron B / Salou                 3-2
Monjos / Salou                            3-0
Salou és 6è, amb 9 pg i 7 pp

CAMP. CAT. 2a Div. JUV. FEMENÍ
Salou / Hortons                           1-3
Llars Mundet / Salou                    3-0
Figueres / Salou                          3-1
Salou / Sant Just                        3-0
Tiana / Salou                              3-1
Salou és 8è, amb 7 pg i 10 pp

Uns quants jugadors del primer equip del Nàstic es van sumar al “Salou solidari”

CAMPIONAT CATATALUNYA 2a Div.
CADET FEMENI 2a fase Gr.C
Escola Elisabeth / Arenys              3-0
L’Hospitalet / Escola Elisabeth        1-3
Martorell / Escola Elisabeth            0-3
Torelló B / Escola Elisabeth            1-3
Escola Elisabeth / Olot B               3-0
Escola Elisabeth és 1r, amb 8 pg

CAMPIONAT CATALUNYA 1a Div.

INFANTIL FEMENI 2a fase Gr.B
Esplugues / Escola Elisabeth         3-0
Sabadell / Escola Elisabeth            3-0
Escola Elisabeth / Barça 95           1-3
Escola Elisabeth / Vilassar             1-3
Cecell / Escola Elisabeth              3-0
Escola Elisabeth és 6è, amb 7 pp

1a DIVISIO ESTATAL MASCULÍ Gr.B
Sant Boi /  Salou                         3-2

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

FincFincFincFincFincasasasasas
IndasolIndasolIndasolIndasolIndasol

VENDA DE PISOS, LOCALS
COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
Tel. 977 382 214
Fax. 977 382 011        43840  SALOU



Salou / CEUV                              3-2
Salou / València                          3-2
Elx / Salou                                  3-0

Salou és 3r, amb 9 pg i 7 pp

FUTBOL SALA
DISPUTADA UNA NOVA EDICIO DE
LES 24 HORES FUTBOL SALA DE
SALOU
Com ja és tradició, dins dels actes de la
Festa Major tingué lloc una nova edició de
les 24 Hores de Futbol Sala. Quinze equips
hi van participar, resultant guanyador
l’equip del Club Nàutic, que en la final es
va imposar a l’equip Tropical Villa Alexander.
El Café 54 va ser guardonat per la seva
esportivitat, i Celso Aguirre va ser escollit
millor jugador de la final.

PRIMERA NACIONAL B Gr.2
Salou / Esplugues                         0-3
Vila-seca / Berga                          6-1
Vila-seca / Prats de Rei                  5-3
Salou / Vila-seca                           2-3
Vila-seca / Esparreguera               6-3
Salou / Prats de Rei                     4-7
Vila-seca és 2n, amb 13 pg, 1 pe, 8 pp i
40 punts
Salou és 15è, amb 3 pg, 4 pe, 11 pp i 13
punts

FUTBOL
200 INFANTS VAN PARTICIPAR EN
LA JORNADA DEL “SALOU SOLIDARI”
Sota el nom ‘Salou Solidari’, l’Ajuntament
de la vila, juntament amb l’UD Salou i el
Club Salou Futbol Sala, van organitzar
amb la col·laboració de diverses empreses
i entitats, una jornada futbolística i lúdica
el passat divendres, 6 de febrer,  al camp
de futbol, dins el programa de la Festa
Major.
L’entrada costava 1 euro i la recaptació
anirà destinada a la lluita contra el còlera
a Zimbabwe d’Unicef. Per aquest preu,
els 200 infants d’entre 6 i 13 anys,
procedents dels centres educatius locals,
que van participar en el torneig de futbol
que es va disputar en  diverses categories,
van rebre una samarreta, una
hamburguesa i un refresc.
Els assistents al ‘Salou Solidari’ a més de
contribuir econòmicament a una bona
causa, van poder fer donacions i prendre
part en un sorteig de samarretes del F.C.
Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Espanyol,
Nàstic, Reus Deportiu, etc.; i en un
concurs de tirs de bàsquet.

L’equip del  Club Nàutic es va imposar en la final de les 24 Hores de Futbol Sala de
Salou d’enguany

Per als més menuts, d’altra banda, hi
haguè inflables i més partits de futbol.

1a TERRITORIAL Gr.6
Vila-seca / Torredembarra               1-1
Deltebre / Vila-seca                      2-0
La Canonja  / Vila-seca                  0-0
Vila-seca / L’Ametlla                      4-1
Vila-seca és 8è, amb 7 pg, 9 pe, 6 pp i
30 punts

2a TERRITORIAL Gr.2
Riudoms / Vila-seca B                   4-3
Vila-seca B / Maspujols                  2-0
Salou / Riudoms                           0-1
Despertaferro / Vila-seca B            0-1
Maspujols / Salou                         1-1
Vila-seca B / Bonavista                  1-1
Salou / Despertaferro                   3-1
Salou és 3r, amb 13 pg, 6 pe, 3 pp i 45
punts
Vila-seca B  és 13è, amb 7 pg, 4 pe, 12
pp i 25 punts

3a TERRITORIAL Gr.23
Falset / Salou B                           4-0
Porrera / Salou B                          1-5
Salou B / Almoster                        2-1
Les Borges / Salou B                      1-1
Salou B és 7è, amb 6 pg, 4 pe, 6 pp i 22
punts

JUVENIL  1a DIVISIÓ Gr.8
Bonavista / Salou                         2-3
Vila-seca / Baix Camp                    5-0
Reus Deportiu B / Vila-seca             3-3
Torreforta / Salou                      12-2
Vila-seca / Vendrell                        5-1

Torredembarra / Salou                   7-1
Cambrils / Vila-seca                       1-0
Vila-seca és 4t, amb 13 pg, 4 pe, 3 pp i
43 punts
Salou és 15è, amb 2 pg, 1 pe, 16 pp i 7
punts

CADET 1a DIVISIO Gr.13
Santes Creus C / Salou                  7-1
Vila-seca / Sant Pere i Sant Pau     3-2
La Granja / Vila-seca                      0-3
Cambrils / Salou                            9-1
Vila-seca / La Floresta B                 0-2
Sant Pere i Sant Pau                    3-2
Vila-seca és 8è, amb 8 pg, 3 pe, 7 pp i 27
punts
Salou és 13è, amb 4 pg, 2 pe, 12 pp i 14
punts

INFANTIL 1a DIVISIO Gr.15
Salou / La Salle Reus                     1-3
Santes Creus B / Salou                  0-5
Salou / Morell                              0-0
Salou / Torredembarra                   0-4
Salou és 11è, amb 4 pg, 5 pe, 11 pp i 17
punts

ALEVÍ 1a DIVISIO Gr.13
Salou / Vila-seca                           2-1
Vila-seca / Nàstic B                       0-5
Bonavista / Salou                          0-3
Torreforta / Vila-seca                     1-1
Salou / La Canonja                        1-1
Vila-seca / Les Borges                   3-2
Salou / Roda de Barà                    5-0
Salou és 4t, amb 12 pg, 4 pe, 3 pp i 40
punts
Vila-seca és 14è, amb 3 pg, 4 pe, 13 pp
i 13 punts
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PRIMERA DIVISIO FEMENI
Vilafranca / Salou                          1-0
Salou / AEM                                 0-2
Torroella / Salou                           2-0
Salou és 12è, amb 7 pg, 3 pe, 11 pp i 24
punts

BASQUET
COPA CATALUNYA Gr.2
GAM Vila-seca / CN Reus Ploms    96-58
GAM Vila-seca / SESE                 84-63
L’Hospitalet B / GAM Vila-seca     85-92
GAM Vila-seca / Albert Disseny    85-90
Artés / GAM Vila-seca                63-56
GAM Vila-seca és 2n, amb 15 pg i 5 pp

CAMPIONAT  CATALUNYA MASCULÍ
1a CATEG. Gr.2
Corazonistas / Salou                   65-50
Valls / Salou                             86-78
Salou / AESE                            59-70
Salou és 13è, amb 5 pg i 14 pp

CONJUNTA MASC.2a TERR.SOTS-21
Cambrils B / Salou S-21               59-60
Salou S-21 / Valls S-21               44-98
S. Pere i S. Pau / Salou S-21       88-86
Salou S-21 / Cunit                     57-70
Salou S-21 és 12è, amb 3 pg i 16 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULI Fase
prèvia G.1
Reus Deportiu B / Vila-seca         62-46
Nàstic MF / Vila-seca                  91-45
Vila-seca / La Salle Reus              70-72

Montblanc / Vila-seca               107-41
Vila-seca és 10è, amb 2 pg i 15 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULI Fase
prèvia G.2
ADT B / Salou                         117-37
La Ràpita / Salou                       59-56
Nàstic MF / Salou                       98-55
Salou / Cantaires                       50-80
Salou / Cambrils                       35-100
Salou és 13è, amb 18 pp

CADET MASCULI  Fase prèvia Nivell
B Gr.4
Cambrils / Salou                         67-43
ADT / Salou                             73-56
Salou és 8è, amb 5 pg i 9 pp

CADET MASCULI  Fase prèvia Nivell
B Gr.5
TGN Bàsquet / Vila-seca             56-57
Vila-seca / Montblanc                 48-61
Vila-seca és 4t, amb 10 pg i 6 pp

PREINFANTIL MASC.Fase prèvia
G.1
CBT Martí Franqués / Vila-seca   64-35
ADT / Vila-seca                        10-61
Vila-seca / Valls                     59-34
Vila-seca és 7è, amb 6 pg i 7 pp

CADET FEMENI Fase prèvia Nivell B
Gr.3
Joan XXIII ADT / Vila-seca        49-77
Torredembarra / Vila-seca         44-67
Vila-seca és 2n, amb 11 pg i 1 pp

El passat diumenge 15 de febrer es va celebrar la quarta edició
de la Duatló Popular de Vila-seca. Una vuitantena de duatletes
inscrits es van donar cita en el marc incomparable del Parc de
la Torre d’en Dolsa, desafiant un matí fred i humit i les
exigències d’un circuit que es va consolidant any rere any. La
prova va reunir participants de tota mena i edat, però tots
amb la idea comuna de passar un dia fent esport i gaudint
d’aquest espai, amb més o menys esperit competitiu.
La cursa va estar dominada de principi a fi per l’Eduard Queralt
Radua, imposant-se en la categoria d’homes sènior i com a
vencedor absolut amb un temps total de 54' 01'’. El va seguir
d’aprop el Marc Costa Fortuny (homes sènior), que va
aconseguir retallar la diferència respecte del primer, que
s’havia anat ampliant a mida que avançava la prova, en el
sector de btt fins a deixar-la finalment en 40 segons. Van
completar el podi de la categoria en Víctor Echevarría Armada,
a 3' 35'’ del primer. En homes veterans, el guanyador va ser
en Juan F. Torres Montiel (56' 32'’), seguit de Valentín
Fernández Talegón (57' 51'’) i de Joe Rosich Grau (58' 59'’).

INFANTIL FEMENI Fase regular Nivell
B2 Gr.6
Montblanc / Vila-seca               39-26
Calafell / Vila-seca                    61-48
Vila-seca és 6è, amb 1 pg i 2 pp

CAMPIONAT CATALUNYA 3a CAT. A
FEMENI Gr.1
Vila-seca / Cambrils                  36-50
TGN Bàsquet / Salou               39-32
Salou / AAEET Alcover             43-55
La Selva / Vila-seca                 59-42
Vila-seca / Valls                       19-76
Aguiles / Salou                        40-20
Salou / Cambrils                      45-53
TGN Bàsquet / Vila-seca           42-45
Salou és 9è, amb 2 pg i 14 pp
Vila-seca és 10è, amb 2 pg i 13 pp

POLIESPORTIU
SALOU CELEBRA LA SEVA PRIMERA NIT
DE L’ESPORT
El passat13 de febrer tingué lloc al TAS la
primera Nit de l’Esport de Salou, i en el
decurs de la mateixa es van entregar
diversos guardonsm fins un total de 37,
en reconeixement del treball, la implicació
i la continuitat tant dels esportistes com
de les entitats locals. La vetllada va ser
presentada pel popular periodista esportiu
Pere Escobar.

Pel que fa a la categoria d’homes júnior, el primer classificat
va ser en Jonatan Culebradas Tomey (1h 02' 54'’), seguit
d’en Marc Abella Molina (1h 03' 13'’) i d’en Francesc Vernis
López (1h 12'). Pel que respecta a la categoria de dones
sènior, la Pilar Rus García (1h 12' 36'’) va ser la dominadora
de cap a peus, en segon lloc va quedar Meritxell Salla
Llambrich (1h 17' 10'’) i en tercer lloc Jessica Urbano
Martínez (1h 17' 17'’). Les dues participants en categoria de
dones veteranes es van repartir els honors quedant en
primer lloc Noemí Castro Algora (1h 20' 15'’) i en segona
posició Ana Pérez Romero (1h 24' 46'’). Tots ells van rebre
un lot de productes cedits per la Cooperativa Agrícola de
Vila-seca, aíxí com uns pastissos de la fleca Carbonell. Per
acabar la festa, es va realitzar el sorteig de material cedit per
Cicles Sport així com d’un pernil, i tots els participants van
poder gaudir d’una graellada de carn a càrrec de la carnisseria
Esteve Pla.

Robert Rodríguez
President SMAC Vila-seca

4a DUATLÓ POPULAR DE VILA-SECA
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