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Agenda Cultural

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

per Carles Jansà

Salou
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.

Dimecres 22 d’abril: Presentació del llibre: La Mort a sis
vint-i-cinc de Jordi Cervera. A la Biblioteca Municipal. A les
20.30h

Dijous 23 d’abril: Parades de llibres i roses i activitats.  A
la plaça de l’Església. Tot el dia.

Vila-seca

Conservatori i Auditori
Josep Carreras

Dimecres 15 d’abril – 20:30 h. Auditori Josep Carreras
Conferència- concert sobre l’obra de Josep Olivella i Queraltó
a càrrec de Josep Orriols, Grup estable de Gralles i Timbalers
de L’A.M.P.T. i Alumnes del Conservatori de Vila-seca

Divendres 17 d’abril – 20:30 h. Auditori Josep Carreras
Audició Conjunt de guitarres Emili Pujol i Orquestra Corelli

Dilluns 20 d’abril  – 20:30 h. Sala Pare Antoni Soler
Vespres Musicals
Neus Roig: Cant
Heidrun Bergander: Piano
Obres de W.A. Mozart, G. Fauré, S. Brotons, L. Bernstein i G.
Donizetti

Dijous 23 d’abril – 20:30 h. Sala Pare Antoni Soler
Concert de Piano
Medir Bonachi
Obres de: Bach, Granados, Rachmanivov, Mompou i Valls

Divendres 24 d’abril – 20:30 h. Sala Pare Antoni Soler
Audició d’alumnes dels departaments de Corda, Guitarra,
Música de Cambra i Piano

Dijous 30 d’abril – 20:30 h. Sala Pare Antoni Soler
Audició d’alumnes dels departaments de Cant, Música de
Cambra, Conjunt de Vent de Nivell Elemental i Vent

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.

MARÇ MARÇOT
Degut a les històriques inclemències d’aquest mes, s’ha fet
popular la dita març marçot, mata a la vella a la vora del foc.
Es veritat que l’arribada de la primavera acostuma a anar
acompanyada de temps variable. Ha fet ventades de
mestral, ha plogut i ha refrescat. De fet, res de nou. Tot
habitual.

DADES DEL PERÍODE 1/3 AL 31/3
Temperatura màxima: 20,8 ºC, el dia 24.
Temperatura mínima: 6,1 ºC, el dia 5.
Mitjana de màximes: 16,8 ºC
Mitjana de mínimes: 8,6 ºC
Temperatura mitjana: 12,6 ºC
Pluja: 46,1 litres/metre2
Vents dominants: Llevant (Est) i Mestral (Nord-Oest)
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Editorial

PORTADA, per Marta Escobar:
L’arribada del bon temps retorna la vida a la platja de la
pineda deserta durant l’hivern. Un grup de joves juga a futbol
a la zona de Porta del Mar abans de que les multituds i les
cremes entapissin la sorra de les nostres costes.

L’Ajuntament de Salou ha anunciat la seva intenció de tirar
endavant un Pla de Millora Urbana que afectaria l’illa de cases
situada entre els carrers Barcelona, Nord, Mar i la via del tren
actual. Es tracta d’un intervenció important, que després de
suprimir els actuals habitatges unifamiliars crearia espais públics
nous i els locals comercials i blocs d’habitatges necessaris per a
fer econòmicament viable l’actuació. El consistori salouenc està
treballant en altres actuacions d’aquest caire que afectarien els
terrenys de l’antiga Duana i la zona de l’Avinguda d’Andorra i del
carrers Saragossa.
En el cas del nucli antic de Salou, el seu progressiu envelliment
i la competència d’altres zones comercials del mateix municipi, la
seva pèrdua de pes específic en l’activitat comercial local és
evident, i per aquest motiu totes les actuacions encaminades a
la seva revitalització han de ser ben rebudes. L’urbanisme de la
zona adjacent a l’actual traçat de la via del ferrocarril ha
d’experimentar un canvi radical tan bon punt hagi estat substituit
pel corredor del Mediterrani, donant punt a una avinguda que
ha de ser un dels principals eixos de la vila. No cal recordar l’actual
situació de crisi econòmica, però de la mateixa naturalesa cíclica
de l’activitat econòmica cal esperar-ne una remuntada que
possibilitaran bon nombre de projectes que cal tenir prou
elaborats per dur a terme quan el moment sigui favorable.
Encara que no siguin situacions comparables, l’Ajuntament de
Vila-seca, per la seva part, també ha trobat una bona fòrmula per
a evitar la degradació del seu nucli antic, amb la renovació dels
carrers i les facilitats per a rehabilitar habitatges vells, fent-lo un
lloc atractiu per a viure-hi.
Cal, doncs, que els poders públics aprofondeixin la via empresa
i comptin en tot cas amb els veïns afectats per canvis urbanístics
sovint radicals, però necessaris.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

VIST PER A SENTÈNCIA EL JUDICI
PER LA MORT D’UN GUÀRDIA CIVIL A
SALOU
ACN / Tarragona.- La defensa de Santos
Silverio García, acusat de matar d’un tret
un Guàrdia Civil a Salou el març del 2007,
va reiterar la innocència del detingut en
la darrera sessió del judici, que va tenir
lloc el passat dimecres 18 de març a
l’Audiència de Tarragona i que va quedar
vist per a sentència. L’advocat de García
es va basar en les contradiccions de les
declaracions dels testimonis policials i va
explicar que les restes de pólvora que
l’acusat tenia a la jaqueta i a la mà
esquerra haurien estat transferides per
un agent, el mateix agent que, segons la
defensa, hauria disparat el tret mortal.
L’advocat va afirmar també que un dels
altres dos detinguts, Jean Carlos Uribe,
també tenia restes de pólvora. Així, la
pólvora no provaria que García hagués
disparat. A més, la defensa va manifestar
que cap dels testimonis que van declarar
en el judici va reconèixer haver escoltat
el dia dels fets que cap agent cridés que
García li havia pres l’arma, ‘perquè realment
no va ser així’. Segons l’advocat, ‘hi ha
interès’ en que es condemni García per la
mort del guàrdia civil.
La defensa, doncs, va demanar que el
tribunal condemni García només pel
delicte de robatori amb intimidació en
grau de temptativa, pel qual l i
correspondrien 1 any i 9 mesos de presó,
i que l’absolgui de la resta de delictes que
se li imputen (homicidi, dues detencions
il·legals, lesions, dues temptatives
d’homicidi, tinença il·lícita d’armes i
atemptat). No obstant, la Fiscalia ha
mantingut la seva petició de 50 anys i 3
mesos de presó per la ‘claredat’ de les
proves, i l’acusació particular en demana
51 anys i 3 mesos ja que, a diferència del
Ministeri Fiscal, no té en compte cap
atenuant pel que fa a la tinença il·lícita
d’armes.
D’altra banda, la defensa d’Uribe també
va demanar únicament la condemna per
robatori amb intimidació en grau de
temptativa (1 any i 9 mesos de presó),
mentre que la Fiscalia sol·licita un total de
17 anys i 9 mesos. La tercera acusada del
cas, Victoria Tejada (dona de García),
s’enfronta als 4 anys i 3 mesos de presó
que demana la fiscal pel delicte consumat
de robatori amb violència i intimidació,
mentre que el seu advocat va argumentar
que l’acusada ‘no va participar’ en els fets

ni sabia ‘el que els dos acusats anaven a
fer’.
Al final del judici, García va expressar el
seu penediment pels fets i va dir que ‘ho
sentia molt’, alhora que va reiterar la seva
innocència pel que fa a la mort del
guàrdia civil Juan Manuel Muñoz.

S’INCENDIA UNA CARAVANA AL
POLÍGON INDUSTRIAL DE VILA-SECA
ACN / Vila-seca.- Una caravana es va
incendiar diumenge 15 de març al migdia
al polígon industrial de Vila-seca. Fins al
lloc dels fets s’hi van desplaçar dues
patrulles dels Mossos i una dotació dels
Bombers. Tot i així, no van poder fer res
per evitar que la caravana del vigilant
d’una obra quedés totalment calcinada.
La caravana on dormia el vigilant es va
cremar per causes encara desconegudes
i ni el seu propietari ni un altre treballador
que hi havia van poder fer res per evitar
que és cremés completament. El foc,
que no va causar danys personals, tampoc
va afectar cap instal·lació donat que la
caravana estava ubicada en una zona de
nova edificació.

DETENEN A CASTELLDEFELS CINC
JOVES RELACIONATS AMB
ROBATORIS COMESOS A VILA-SECA
ACN /  Tarragona.- Una investigació dels
Mossos va acabar el passat divendres 15
de març a la matinada a Castelldefels amb
la detenció de cinc individus relacionats,
com a mínim, amb set robatoris amb
força a establiments comercials del

tarragonès comesos durant els passats
mesos de febrer i març. En el moment de
la detenció, hi van col·laborar efectius de
l’Àrea Regional de Recursos Operatius
(ARRO) i de la Unitat Territorial
d’Investigació (UTI), de la Regió Policial
del Camp de Tarragona. Segons els
Mossos, els detinguts normalment
actuaven sempre de la mateixa manera i
utilitzant el mètode del mall.
Així, de nit i amb una furgoneta que
consta com robada, es dirigien cap a
l’objectiu. Un cop arribaven al lloc, lligaven
amb cables d’acer o una corda la porta
metàl·lica de l’establiment a la furgoneta,
la posaven en marxa i arrencaven la
porta. Després, amb pics o malls,
trencaven l’aparador de vidre per poder
entrar a l’interior del local.
Els Mossos els imputen dos robatoris
seguits, els dies 13 i 28 de febrer, en una
empresa del sector nàutic de Vila-seca,
d’on s’haurien endut 13 motors
d’embarcació, i també el robatori de la
furgoneta que portaven el dia de la
detenció, que haurien sostret d’una
empresa de Vila-seca, fent un forat a la
paret amb els malls per tal de poder
endur-se el vehicle. A l’interior de la
furgoneta, els agents van poder recuperar
diversos telèfons mòbils, més de mitja
dotzena de televisors de plasma, aparells
reproductors de DVD, tres serres
mecàniques, pics, malls, llanternes i la
roba amb la que actuaven els lladres.
Els detinguts, Georgel S, de 26 anys,
Ionut P, de 22 anys, Mihai Ionel S, de 26

Els bombers novan poder evitar la total destrucció de la caravana
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anys, Adrian N, de 22 anys i Dan M, de 19
anys, tots ells de nacionalitat romanesa i
veïns de Castelldefels, van passar a
disposició del jutjat d’instrucció de Gavà.

DETENEN UN DELS TRES SOSPITOSOS
DE ROBAR I AGREDIR UN BOTIGUER
A SALOU L’OCTUBRE PASSAT
ACN / Amposta.- La Guàrdia Civil de Tortosa
va detenir dimecres 5 de març a dos
quarts de deu de la nit a Amposta, Syed
Akmal H. S. de 31 anys i nacionalitat
paquistanesa com a presumpte autor
d’un robatori amb violència i intimidació
perpetrat l’octubre passat a un botiguer
de Salou, compatriota seu. El detingut és
sospitós d’haver-li sostret 3.800 euros,
vuitanta targetes de telèfon de
prepagament i documentació personal
quan sortia del seu comerç situat al carrer
major de Salou la nit del 31 d’octubre del
2008, amb la col·laboració de dues
persones més, encara sense detenir.

SOCIETAT
UNIÓ DE PAGESOS DENUNCIA LA
“INEFICÀCIA” DELS MOSSOS DAVANT
LA INSEGURITAT A LES ÀREES
AGRÍCOLES
ACN / Tarragona.- Unió de Pagesos (UP)
denuncia que, per segona vegada, els
Serveis Territorials del Departament
d’Interior han anul·lat la reunió reclamada
pel sindicat per tal d’elaborar una estratègia
i un pla conjunt amb l’objectiu de posar
fre a l’augment de robatoris que està
patint el sector agrari, segons denuncien.
Fins a l’actualitat, diuen, la conselleria s’ha
negat a compartir amb el sindicat –com a
representant dels afectats- les actuacions
que, segons afirma, està duent a terme
al respecte. UP creu que la ‘inoperància’
d’Interior es tradueix en una ‘total
desprotecció’ de les explotacions agràries
del Camp de Tarragona.
Unió de Pagesos afirma que sempre ha
mostrat una total disposició a col·laborar
amb els agents de seguretat, però a la
pràctica la seva ‘inoperància’ davant dels
reiterats robatoris al camp fa que des del
sector agrari es tingui la percepció que
aquesta inseguretat que viu ‘no és
suficientment valorada per les autoritats
i tot fa pensar que no existeix cap
estratègia d’actuació davant d’aquestes
situacions’.
El sindicat lamenta que les expectatives
pel deslplegament dels Mossos per millorar
les condicions de seguretat al Camp de
Tarragona no s’han complert i ‘no han

estat a l’alçada de les necessitats del
territori’.
Els pagesos i pageses denuncien la
desprotecció en què es troben els espais
agraris periurbans i reclamen que
s’augmenti la vigilància, per evitar que
siguin ells mateixos els que es vegin
obligats a de defensar els seus béns si no
hi ha cap resposta des del Departament
d’Interior.

SALOU DISPOSA JA D’UN PLA LOCAL
D’IGUALTAT
La Regidoria de Ciutadania i Igualtat ha
impulsat el Pla Local d’Igualtat, per tal
d’articular mesures i aprofundir en el
reconeixement de les desigualtats de
gènere al municipi, abordant les seves
causes i símptomes a través d’una
proposta integral.
Les propostes d’acció plantejades a
l’esmentat pla es van aprovar en el ple
municipal del 26 de febrer, i s’agrupen
en sis grans eixos d’actuació. Cada eix té
uns objectius generals i diferents
objectius específics a desenvolupar. Així,
el de l’ ’Organització municipal’ pretén
consolidar la cultura d’igualtat en el sí de
l’Ajuntament desenvolupant polítiques
de dones en tots els àmbits d’actuació
municipal.

L’ASSOCIACIÓ AIGUAMARINA I
MOTOS ANDREU S’ADHEREIXEN A
LA CAMPANYA “SOM SALOU”
La representant de l ’Associació
Aiguamarina, entitat dedicada a les
persones amb disminució que es va
constituir a la localitat a finals de l’any
passat, Mònica Hidalgo, va signar dilluns
23 de març el conveni, juntament amb
el regidor de Coordinació Institucional,
Salvador Pellicé; i la regidora de Benestar
Social i Salut, Martina Fourrier, en
representació de l’Ajuntament de Salou.
Per la seva part, l’empresa Ventax C.B.
(Motos Andreu), s’ha compromès a
incloure l’anagrama “Som Salou” a les
matrícules de les motocicletes i
ciclomotors que posi a la venda. Ho ha
fet a través del conveni d’adhesió a la
campanya ‘Som Salou’ que va signar el
passat dimecres 25 de març el seu
propietari, Andreu Borrell, amb el regidor
de Coordinació Institucional, Salvador
Pellicé, acompanyat per l’alcalde del
municipi, Antonio Banyeres.
Amb aquestes adhesions a la campanya
‘Som Salou’, ja hi ha 40 entitats
apuntades a aquesta iniciativa del
Departament de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament que pretén englobar

accions dirigides a generar sentiment de
comunitat, cohesió, participació, il·lusió i
identitat entre la població de la capital de
la Costa Daurada.

UNS SETANTA JOVES VAN FER
L’ÚLTIMA SORTIDA A LA NEU DE LA
TEMPORADA AMB “CARRETERA I
MANTA”
Uns 70 joves procedents de Cambrils,
Salou i Vila-seca, van fer una sortida a la
neu, a la Vall Nord d’Andorra, el penúltim
cap de setmana de març. Aquesta sortida
a la neu, l’última de la temporada, era una
de les activitats incloses dins del programa
juvenil “Carretera i Manta”, organitzat
pels ajuntaments dels tres municipis.
L’alcalde de Salou, Antonio Banyeres i el
regidor de Joventut i Esports, Daniel
López també van formar part de
l’expedició.
El programa juvenil “Carretera i Manta”
contindrà enguany un total de 66
activitats, una vintena més que l’any
passat. En concret, 43 d’aquestes
activitats són formatives (el 65%): 8
d’educació en el lleure, 8 tallers de cuina,
9 de formació informàtica, 9 de creixement
personal, 4 de formació en idiomes i 4
d’arts escèniques. Les 23 activitats
restants, que representen el 35% del
total, són de caràcter cultural: 11 són de
foment de l’esport, 3 són sortides
temàtiques, 8 són viatges culturals i 1 és
de foment de la participació.
Pel que fa a les sortides, una de les que
més èxit té entre els joves és la de la neu,
pel seu preu assequible (enguany n’hi ha
programades en total 5 per un preu de
100 euros, que inclou transport, forfet i
mitja pensió en un hotel de 4 estrelles).
També hi ha planejats 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
“Carretera i Manta” contrastant la opinió
que tenen els joves sobre les activitats.

PRESENTACIÓ DE LA COLLA
CASTELLERA ‘LA GLOBAL DE SALOU’
El passat dimecres dia 25 de març tingué
lloc l’acte de constitució de la colla
castellera ‘La global de Salou’, a la Sala
Europa del Teatre Auditori de Salou.
La colla aplegarà, de moment, unes 60
persones de diverses nacionalitats, la
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majoria d’elles residents Salou, tot i que
també n’hi ha de Reus, Cambrils i Vila-
seca. Aquest grup ‘vol representar la
ciutadania de Salou’ (d’aquí el seu nom),
segons va explicr el seu president, José
Martínez Manzano.

SALOU COMMEMORA EL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES AMB
DIVERSOS ACTES
Per commemorar el Dia Internacional de
les Dones, la Regidoria de Ciutadania i
Igualtat de l’Ajuntament de Salou va
organitzar un seguit d’activitats  que van
començar divendres 6 de març a l’antiga
seu de la Policia Local amb la lectura d’un
manifest per part de la regidora Sonia
García. Posteriorment, tingué lloc una
xerrada-debat adreçada a tota la
ciutadania, dinamitzada per membres del
grup de dones de l’Associació Col·lectiu
Senegalès Tarragona- Salou,  que van
parlar des de la seva experiència personal,
així com des de la perspectiva de les
diferents sòcies i les seves vivències, entorn
a la temàtica “El procés immigratori amb
ulls de dona”.
Dilluns 9 i dimarts 10 de març, a la sala de
premsa de l’Ajuntament de Salou, es van
impartir dos tallers de risoteràpia, el mateix
dimarts a la sala Europa del TAS, es va
portar a terme el taller ‘Dones i salut:
espais de participació’ , organitzat pel
Grup de Dones de Salou i l’Antena del
Coneixement de la Universitat Rovira i
Virgili.

L’AJUNTAMENT DE SALOU DESTINARÀ
75.000 EUROS A AJUDAR ELS VEÏNS
A PAGAR DETERMINATS IMPOSTOS
L’Ajuntament de Salou ha pres diverses
mesures per donar resposta a la difícil
situació que pateixen algunes famílies del
municipi en aquests moments de crisi. La
Regidora d’Hisenda, Rosa Pasquina, va
precisar que es tracta d’accions destinades
al segment més perjudicat de la localitat i
que no van en detriment dels ajuts actuals,
com ara l’ajut al lloguer, els ajuts d’accés
a l’habitatge, la reducció de la taxa
d’obertura d’establiments, els passis
esportius gratuïts o bonificats a persones
amb minusvalideses o jubilats, el transport
escolar, el nou servei d’atenció a la gent
gran i sobretot la quantitat pressupostària
destinada a la assistència social,
substancialment superior a l’any anterior,
entre d’altres.
Així, el consistori ha decidit destinar 75.000
euros per a subvencionar les despeses
d’habitatge en propietat en l’any 2009.
D’aquesta mesura es podran beneficiar els

veïns empadronats a Salou, que tinguin
un habitatge habitual i estiguin al corrent
de les seves obligacions fiscals.
Per a les famílies amb dificultats
econòmiques acreditades o en situació
d’atur, s’oferirà l’ajornament fins al 31
de març de 2010, sense presentació de
garanties (avals) i sense interessos de
demora corresponents a l’any 2009 dels
següents tributs: l’IBI (Impost de béns
immobles), la taxa de guals, la taxa
d’escombraries i l’impost de circulació.
A més, l’Ajuntament de Salou agilitarà,
en la mesura del possible, el pagament
a proveïdors, facil itant l ’endós i
descompte bancari de factures.
Les bases reguladores d’aquestes
mesures podran consultar-se a la pàgina
web de l’ Ajuntament o bé recollir-se a
l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana),
situada a la planta baixa del consistori, a
partir del dia 15 d’abril.
La finalitat d’aquestes mesures és facilitar
el pagament de les quotes mensuals
d’hipoteques de les famílies, reforçant
les mesures engegades des d’altres
administracions de l’Estat i de la
Generalitat i la conjuntura actual de la
baixada dels tipus d’interès,
especialment l’ Euribor, índex al qual
estan referenciades la majoria
d’hipoteques.

UNA VINTENA DE DONES
SENEGALESES PARTICIPEN A SALOU
EN UN “TALLER DE SALUT”
Una vintena de dones procedents de
Senegal han participat en un taller de
salut organitzat conjuntament entre la
Regidoria de Ciutadania i Igualtat i el
Centre d’Assistència Primària (CAP) de
Salou per al col·lectiu femení d’aquest
país africà, amb l’objectiu de cobrir una
necessitat que s’ha anat reiterant i
detectant al llarg del temps al mateix
CAP. Aquesta necessitat fa referència a
la dificultat de comunicació i d’entesa
respecte als hàbits de salut sexual,
planificació familiar i cura dels fills/es, que
existeixen entre aquest col·lectiu i els
professionals que treballen dia a dia a
l’ambulatori.
Les 6 sessions d’aquest taller, que va
començar el passat 21 de novembre i va
finalitzar divendres dia 27 de març, s’han
ofert a les instal·lacions del Servei
d’Acollida Municipal (situat al carrer Ebre,
a l’antiga seu de la Policia Local) i han
estat impartides per professionals com
les infermeres Mercè Massagués i Montse
Pérez, la llevadora Demetria Patricio, i la

tècnica d’Immigració del consistori, Carme
Serra.
Alguns dels temes que s’han tractat en
aquestes sessions han estat: la targeta
sanitària, els serveis que ofereix el CAP, la
salut del nadó i el carnet de vacunacions,
el programa d’atenció a l’embarassada, el
servei de ginecologia i planificació familiar,
l’alimentació en l’embaràs, els diferents
mètodes anticonceptius, la preparació
de papilles infantil de fruita i verdures, l’ús
dels medicaments, la prevenció i el
tractament de les malalties
infectocontagioses; així com els hàbits de
neteja i salut pública considerats adequats
per tal de prevenir malalties i portar una
vida més saludable.

ELS 16 AGENTS INTERINS DE LA
POLICIA LOCAL DE SALOU DURANT
LA TEMPORADA TURÍSTICA HAN
COMENÇAT LA SEVA FORMACIO
Les 16 persones que van obtenir les
places d’interí de la Policia Local de Salou
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, van
començar un curs de formació el passat
dia 30 de març. En aquest curs, d’un mes
de durada, organitzat per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, els agents
interins de Salou, rebran nocions útils per
desenvolupar les seves funcions. Per
exemple, de dret penal, constitucional i
administratiu; instrucció de diligències,
ètica, seguretat viària i regulació del trànsit.
A més, podran realitzar pràctiques durant
la Setmana Santa.
A partir de maig i fins al mes d’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. Actualment, la plantilla de la
Policia Local està integrada per 72 agents.

L’HOTEL OLIMAR II DE CAMBRILS FA
DONACIÓ D’UNA VINTENA DE SOFÀS-
LLIT A CÀRITES SALOU
La darrera setmana de març, l’hotel Olimar
II de Cambrils va proporcionar sofàs-llits a
un total de 26 usuaris de Càrites Salou,
que es van transportar i distribuir amb
l’ajut de la brigada municipal i la
col·laboració de la Regidoria de Benestar
Social i Salut de l’Ajuntament de Salou.
Càrites va agrair a l’hotel la donació
d’aquest sofàs, que es troben en bon
estat, així com el suport rebut per part
del consistori salouenc.
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TURISME
ELS HOTELERS DE LA COSTA
DAURADA CENTRAL PREVEUEN UNA
OCUPACIÓ PER AQUESTA SETMANA
SANTA INFERIOR A LA DE L’ANY
PASSAT
ACN / Salou.- Les previsions d’ocupació
hotelera per les properes vacances de
Setmana Santa, se situen, a la Costa
Daurada central, al voltant del 60%,
segons l’Associació Hotelera Salou-
Cambrils-La Pineda. La presidenta de
l’entitat, Maria Eugènia Arbó, va explicar
a mitjans de març que, enguany, molts
establiments hotelers no obriran fins el
pont del 1r de maig davant ‘la incertesa
i preocupació per part de l’empresariat
pel que fa a fer prediccions, tenint en
compte la situació econòmica actual’.
L’any 2008 l’ocupació va ser del 63%
però, en aquest cas, el període de
vacances va caure al mes de març, fet
que segons Arbó va complicar la setmana
santa, atesa la influència de la
meteorologia a l’hora de viatjar en aquesta
època.
‘Enguany, a banda de continuar tenint
en compte el factor climatològic, ens
veurem influenciats, sens dubte, per la
variable situació econòmica de les famílies,
tant les que viuen a l’Estat espanyol com
les europees’, va insistir Arbó. Segons
l’associació, el turisme de Setmana Santa
és, sobretot, d’origen espanyol i català.
D’altra banda, els hotelers apunten que
les dades de l’Observatori de la Fundació
d’Estudis Turístics Costa Daurada
confirmen la ‘tònica general de
preocupació de l’empresariat’, atès que
el percentatge d’ocupació acumulat des
del mes de gener fins al 15 de març ha
estat enguany del 38% sobre 6.949
places. L’any passat, durant el mateix
període, la xifra va situar-se en un 49%,
però hi hagué més places obertes, 8.540,
en total. Durant la primera quinzena del
mes de març, s’havia obtingut un
percentatge d’ocupació del 48%, això és
10 punts menys que l’any 2008.

ELS SECTORS TURÍSTIC I COMERCIAL
COMENCEN A TREBALLAR PER
CONVERTIR LA COSTA DAURADA EN
UNA DESTINACIÓ COMERCIAL
ACN / Tarragona.- El Palau de Congressos
de Tarragona va acollir el passat 26 de
març el primer Fòrum de Comerç i Turisme
del Camp de Tarragona en el que totes
les institucions públiques i privades
vinculades a aquests dos sectors es van

asseure a la mateixa taula per debatre
les actuacions a posar en marxa perquè
el comerç es converteixi en un dels
atractius turístics de la Costa Daurada.
Per aconseguir aquest repte, segons el
director de l’Escola de Turisme i Oci de
la Universitat Rovira i Virgili, Salvador
Anton, cal promocionar el comerç a les
poblacions estrangeres perquè els
turistes ‘incloguin el Camp de Tarragona
com una altra destinació comercial’, igual
o millor que la de Londres, Berlín o
Barcelona.
L’objectiu del Fòrum va ser el de recollir
les inquietuds i propostes d’aquests dos
sectors i, a la vegada, donar a conèixer
als agents comercials i turístics algunes
de les actuacions que es podrien posar
en marxa per promocionar el comerç
com un fet diferenciador i un atractiu
per als visitants. ‘A la Costa Daurada es
pot parlar del turisme cultural i del de sol
i platja, entre d’altres, però la pregunta
que ens fem és si el comerç també es
pot convertir en un element clau per
atreure visitants’, va manifestar el director
de l’Escola de Turisme i Oci de la
Universitat Rovira i Virgili, Salvador Anton,
que va apuntar que en aquest cas ‘el
comerç passaria de ser un simple
complement de l’oferta turística a ser
l’objecte principal de la vinguda dels
turistes’.
La capacitat i voluntat dels comerciants
per aprendre idiomes, un bon servei de
transport públic, la millora de la seguretat
urbana i la professionalització de les
activitats comercials són, segons Anton,

algunes de les condicions necessàries per
aconseguir que el Camp de Tarragona
esdevingui un model de referència entre
les destinacions comercials que existeixen
actualment arreu del món. Anton va
posar d’exemple els famosos mercats de
Londres i la relació de París amb l’alt
disseny.

S’INTENSIFIQUEN LES ACCIONS
PROMOCIONALS A IRLANDA
El Patronats de Turisme de la Diputació
de Tarragona i de Salou, juntament amb
PortAventura, van portar a terme a Dublín
el passat dimecres 12 de març una
presentació als principals mitjans de
comunicació d’Irlanda amb l’objectiu de
refrescar el coneixement de la destinació
i traslladar les novetats per aquest any. La
presència de la delegació de la Costa
Daurada es va completar amb el màxims
representants de l’Associació d’Agències
de Viatge receptives i de l’Associació
d’Apartaments.
Representants de 17 mitjans irlandesos
van ser convocats al “Writers Museum”,
on van rebre una àmplia informació de la
destinació amb el suport de diferents
materials audiovisuals i gràfics. Bona part
de les dades traslladades van servir per
subratllar l’adaptació a les famílies dels
productes i serveis de la Costa Daurada,
de Salou i de PortAventura. A la
presentació hi va assistir també el
President de l’ITOF (Irish Tour Operators
Federation), Damien Mooney, així com
alguns dels principals touroperadors que

Dones senegaleses participants al Taller Salut, amb l’equip del taller.
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programen la zona (Falcon, Thomas Cook,
Budget...).
La situació del mercat irlandès no és molt
diferent a la de la resta dels principals
mercats internacionals emissors cap a la
Costa Daurada i presenta també una
notable contenció. La Costa Daurada rep
aproximadament uns 100.000 visitants
irlandesos al llarg de l’any i com a destinació
té un molt bon posicionament en el país
celta. Pel 2009 existiran enllaços des de
Dublín amb vols regulars i amb vols xàrter
també des de la capital, així com des de
Cork, Shannon, Knock, Belfast i Derry.

PORTAVENTURA INICIA LA SEVA
QUINZENA TEMPORADA AMB NOVES
INVERSIONS I ESPECTACLES
ACN / Salou i Vila-seca.- Port Aventura va
obrir divendres 27 de març les portes en
la que és la seva quinzena temporada.
Per aquest any les dues principals novetats
són la inauguració del nou Hotel Gold
River i del Centre de Convencions, previst
per la propera tardor. La directora del
Port Aventura, Mercedes de Pablo, va
explicar que el volum d’inversió en aquests
dos nous projectes s’acosta als 100 MEUR.
L’Hotel Gold River, temàtic i de quatre
estrelles, reprodueix un assentament
miner del salvatge oest i està situat a
l’exterior del parc en una zona adjacent
a l’àrea del Far West. L’hotel tindrà prop
de 500 habitacions amb formats i
tematitzacions diferents en funció de si
es destina a una família o un grup més
juvenil. Una altra de les grans novetats és
el futur Centre de Convencions de Port
Aventura que obrirà les seves portes
després de l’estiu i disposarà de modernes
infraestructures i suport tecnològic
d’última generació.
Des de la seva obertura al 1995,
PortAventura cada any ofereix noves
atraccions i espectacles per tota la família,
que permeten als visitants gaudir d’un dia
de diversió. Entre les novetats més
importats d’enguany cal destacar un nou
espectacle que es durà a terme a la
Cantina Mexicana i estarà centrat en el
folklore mexicà representatiu dels estats
mexicans de Veracruz, Yucatán, Guerrero,
Huasteca i de Jalisco. A banda, també
s’incorporen al parc temàtic els
personatges de Barri Sèsam, Epi, Blas i el
Monstre de les Galetes.

ENSENYAMENT
ELS ALUMNES QUE FAN CLASSES
D’EXPRESSIÓ ORAL ALS COL.LEGIS

DE SALOU ACTUEN DAVANT ELS SEUS
PARES
Els alumnes de primària dels CEIP Europa,
Santa Maria del Mar i Salou; i de l’Escola
Elisabeth van actuar la darrera setmana
de març a la sala Xavier Turull de l’Escola
Municipal de Música de Salou per mostrar
als seus pares la feina que duen a terme
a les classes d’expressió oral que segueixen
als seus respectius centres educatius.
Van representar públicament alguns dels
treballs realitzats a classe, en el marc de
l’activitat ‘Els recursos teatrals a l’Aula
Oberta i Expressió Oral’.
Amb aquesta activitat, es tracta
d’aconseguir que els infants aprenguin a
concentrar-se, es desinhibeixin, intueixin
i imaginin a partir del cos i la veu, creïn,
madurin i recreïn dramàticament, superin
les dificultats que representa parlar en
públic, i aprenguin a llegir i a parlar de
manera expressiva.

ELS CENTRES EDUCATIUS DE SALOU
DEMANEN A LA GENERALITAT UNA
REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES
PER CLASSE A P-3 I PRIMER D’ESO
El Consell Escolar Municipal de Salou i les
comissions d’escolarització de primària i
de secundària han demanat al
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya la reducció de la ràtio a P-3
i a 1er d’ESO, els cursos que comencen
els cicles d’infantil i secundària.
Aquesta reducció de la ràtio a P-3, que
suposaria passar de 25 a 23 alumnes; i a
1er d’ESO, on es passaria de 30 a 27

alumnes, afectaria només als centres
educatius públics de la localitat. L’Escola
Elisabeth, que és concertada, tot i que
dóna suport a la proposta i s’ha
compromès a sumar-s’hi, espera afegir-
s’hi un cop disposi d’una valoració
econòmica del cost total que tindran les
seves noves instal·lacions.
A l’hora d’argumentar la sol·licitud feta
pels col·legis i instituts públics de Salou,
el regidor d’Ensenyament, Paco Gaya,
va explicar que en aquests moments la
majoria de les aules ja supera la ràtio
normal que és de 25 a primària i 30 a
secundària.

JORNADA DE TREBALL DE LA RED
ESPAÑOLA DE CIUDADES
EDUCADORAS
L’Ajuntament de Salou va acollir una
jornada de treball de la ‘Red temática
Multiculturalismo y Educación’, un grup
de feina compost per una dotzena de
consistoris que forma part de la Red
Española de Ciudades Educadoras
(RECE). En aquesta reunió, celebrada
divendres 13 de març, hi van participar
els representants dels municipis de Rivas
Vaciamadrid, Getafe, Granollers,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Barcelona, Mislata i Tudela.
En representació del consistori salouenc,
hi van ser presents el regidor de Cultura
i Ensenyament, Paco Gaya, i el tècnic
municipal d’aquest departament, Joan
Casals.

Amb unes perspectives menys optimistes que davant la majoria de les 14
temporades precedents, PortAventura ha tornat a obrir portes
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CULTURA
LA TERCERA TROBADA DE CORALS
DE VILA-SECA APLEGA PROP DE 300
PERSONES
Un total de 265 alumnes i 25 professors
d’escoles de música i de conservatoris es
donaren cita el passat dissabte, dia 28 de
març, en la 3a Trobada de Corals de Nivell
Elemental que es va celebrarar a l’Auditori
Josep Carreras de Vila-seca. 
En la Trobada, organitzada pel
Conservatori Municipal de Música de Vila-
seca, es reuniren joves provinents de les
escoles de música de Vila-seca, Riudoms,
Montblanc, el Morell i Reus. En concret, 
les sis formacions corals que hi participaren
foren les següents: Cors Vivaldi i Allegro
de l’Escola Municipal de Música de Vila-
seca, Cor de l’Escola de Música del
Conservatori de Música de Reus, Coral
Alegria de l’Escola Municipal de Música de
Riudoms,  Cor Mozart de l’Escola de Música
de Montblanc i Cor de nivell elemental de
l’Escola Municipal de Música del Morell.La
Trobada s’inicià a les 10 del matí, amb
assaigs generals per a preparar el concert
que tingué lloc a les 12,30 hores i que
acabà amb una peça conjunta de tots els
cors. A les dues del migdia i al CEIP
Mestral, hi haguè un dinar de germanor
entre tots els alumnes de les corals.

URBANISME
L’AJUNTAMENT DE SALOU
DESESTIMA LES AL.LEGACIONS AL
CAMÍ DE RONDA I FOMENT PODRÀ
OCUPAR ELS TERRENYS
L’Ajuntament de Salou ha desestimat
les al·legacions presentades per la societat
Mado en relació a l’ocupació de terrenys
per la construcció del Camí de Ronda.
Aquest fet permetrà l’ocupació de l’espai
i la represa de les obres del Camí que es
van iniciar el passat mes de gener i que
poques setmanes després va aturar el
Ministeri de Foment pel fet que no
disposava encara de tots els terrenys.
L’altre punt problemàtic era referent a la
comunitat de propietaris de l’edifici
Playamero. Finalment, l’Ajuntament va
acordar a primers de març citar a finals
d’abril els veïns afectats per tal que signin
les actes d’expropiació i pugui fer-se
efectiu el pagament d’aquesta
expropiació.
Des de l’Ajuntament de Salou es va
insistir en que aquesta institució en cap
moment havia paralitzat les obres del

Ministeri de Foment, tal i com
manifestava l’oposició municipal. Les
obres van iniciar-se el passat mes de
gener, tenen un cost de 8,3 milions
d’euros que van a càrrec del propi
Ministeri i es van paralitzar a causa d’un
procés d’ocupació de terrenys que va
començar l’any 2006 amb l’anterior
govern municipal, que des del mateix
inici, va fer-se malament.
Cal recordar que les obres del Camí de
Ronda es van contractar en base a la
formalment acreditada disponibilitat de
terrenys afectats i cedits per l’anterior
corporació municipal a l’Estat per a la
seva incorporació al domini públic marítim
terrestre, segons l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Salou de 19 d’agost de
2007.
Del total de la superfície incorporada al
domini públic, s’han hagut de desafectar
21,33 metres quadrats, corresponents
a la tanca de l’edifici Playamero. Les
al·legacions presentades per
l’administrador d’aquesta comunitat a
l’entendre que el procediment era
incorrecte varen ser desestimades per l’
anterior Ajuntament, fent cas omís a un
informe jurídic extern, on s’advertia a
l’àrea administrativa d’urbanisme de
l’Ajuntament que ‘prèviament al
pagament i l’ocupació dels terrenys, era
necessari que s’acredités davant la
corporació que el president de la
comunitat de propietaris estigués
facultat per aquest acte, és a dir, que
comptés amb l’acord unànime de tots i
cadascun dels propietaris’.
Finalment, el Jutjat Contenciós
Administratiu número 1, mitjançant
sentència, es va pronunciar donant la
raó a l’administrador, fet que obliga a
l’Ajuntament actual a començar de nou
el procés de comunicació de les actes
d’ocupació, notificant-la individualment
a cadascun dels propietaris, per tal de
posar a disposició del Ministeri els
terrenys necessaris pel traçat del Camí
de Ronda.

EL PEATGE TANCAT DE L’AP-7 SUD
NO SERÀ OPERATIU FINS JULIOL
DEL 2010
ACN / Tarragona .- El sistema de peatge
tancat que s’ha s’aplicar a l’autopista
AP-7 de Martorell a Vila-seca i Salou
patirà un retard d’un any i no estarà
enllestit aquest estiu com es preveia
inicialment. La concessionària de
l’autopista, Acesa, justifica el retard per
la manca d’acord amb algunes
administracions a l’hora de crear els
nous enllaços a la via, com és el cas de

l’enllaç de Martorell, on hi ha hagut els
principals problemes. Malgrat aquest
contratemps, la concessionària, es mostra
satisfeta pel procés que s’està duent a
terme per agilitzar el trànsit de la via i per
les obres del tercer carril de l’AP-7 sud, que
finalitzaran definitivament aquest mes.
El projecte d’ampliació de l’AP-7 sud entre
Martorell i Vila-seca i Salou, executat per la
concessionària Acesa, arriba a la seva
penúltima fase amb la posada en marxa del
tercer carril abans de les vacances de
Setmana Santa. Aquesta mesura significarà
alleugerir el trànsit de manera notable en
aquest tram de l’AP-7 sud en ambdós
sentits de la marxa si bé la mesura no serà
completa fins que no s’executi l’eliminació
de tots els peatges troncals i s’implanti el
sistema de pagament tancat.
Les obres que va iniciar Acesa l’estiu del
2007 han suposat la construcció de 92
quilòmetres nous de carril i cinc noves
estacions de peatge. El pressupost per
aquestes actuacions, de 17 mesos
d’execució efectius donat que les obres es
van aturar en períodes de vacances, és de
75 milions d’euros. La mateixa quantitat
que es preveu costi el desmantellament
definitiu dels peatges troncals. Aquest
desmantellament no serà possible enguany,
tal com estava previst, i finalment serà
efectiu al juliol del 2010, segons va
assegurar el director general d’Acesa, Josep
Lluís Giménez el passat 17 de març.
Això sí, el tram de Torredembarra a Salou,
fins nou avís, continuarà sent gratuït.

EL JUTGE NO APRECIA DELICTE EN
L’ACTUACIÓ DE L’ALCALDE DE SALOU
EN L’AFER DE “VILLA ENRIQUETA”
El Jutjat d’Instrucció número 4 de
Tarragona ha desestimat íntegrament el
recurs de reforma interposat contra l’alcalde
de Salou, Antonio Banyeres, per l’exregidor
d’Urbanisme Esteve Ferran. D’aquesta
manera, el jutjat tanca definitivament les
acusacions fetes en el seu dia per Esteve
Ferran Gombau contra l’actual alcalde de
Salou arran del cas del xalet Villa Enriqueta,
on denunciava un suposat delicte de
malversació de cabals públics i activitats
prohibides.
Cal recordar que el Jutjat número 4 de
Tarragona ja es va pronunciar el passat 12
de febrer sebreseint la instrucció contra
Antonio Banyeres per la denúncia de Ferran
Gombau. En aquell moment, però, l’ex
responsable d’Urbanisme va presentar
recurs que finalment, ha estat també
desestimat de forma íntegra.
L’auto del Jutjat número 4 indica que un
cop practicades les diligències oportunes,
“no es determinen indicis que els fets
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puguin ser constitutius d’infracció penal
alguna”. L’auto treu també importància
al lliurament d’un informe tècnic a les
parts, fet que és considerat
intrascendent.
Cal recordar que la denúncia presentada
en el seu dia per Ferran Gombau acusava
Antonio Banyeres de filtrar un informe
extern encarregat per l’Ajuntament a la
propietat d’un dels xalets veïns. Aquest
informe era contrari a la concessió de la
llicència municipal concedida per l’anterior
govern municipal.

POLITICA LOCAL
LES EXECUTIVES DELS PARTITS QUE
FORMEN EL GOVERN MUNICIPAL DE
SALOU CONFIRMEN LA CONTINUITAT
DEL PACTE
Amb motiu del compliment de la meitat
de l’actual legislatura, els presidents de
les executives dels partits que formen el
govern municipal de Salou van
comparèixer en roda de premsa per fer
una valoració de la part de mandat
transcorreguda i del canvi al cap de
l’alcaldia pactat en el seu moment. Paco
Rubio (PSC), Paco Gaya (RDS), Carme
Orts (CDC) i Germán Merino (UDC) van
ser els encarregats de transmetre les
posicions dels seus respectius partits.
El representat del PSC va recordar que
“el pacte es va fer per a materialitzar la
voluntat de canvi del poble de Salou”, i es
va referir al Pla d’Actuació Municipal (PAM)
com a “l’eix del pacte”. Segons Rubio, el
PSC és partidari de perllongar el pacte,
davant una oposició “que es dedica a
conspirar”.
Convergència, per la seva part, també
valora positivament els dos primers anys
de la legislatura, i qualifica els “companys
de viatge” d’excel.lents. El portaveu

d’Unió Democràtica, per la seva part, va
explicar com es produirà el canvi d’alcalde
el proper dia 16 de juny, en un ple
municipal extraordinari. Va anunicar que
no haurà canvis en el cartipàs municipal,
tret de l’intercanvi de funcions entre
Banyeres i Pellicé.
Paco Gaya (RDS) va refermar el compromís
del seu partit de mantenir el pacte fins el
final de la legislatura. Va esmentar dos
entrebancs amb els que s’han trobat: per
un costat la crisi econòmica, que impedirà
concretar els projectes de la legislatura al

100%, i per altre l’enrariment de la vida
política de Salou, amb anònims i
amenaces, abans i després de les
eleccions, contra els caps de les tres
llistes.
Segons els representants dels partits de
l’equip de govern, el PAM s’haurà de
reestructurar, en funció de la crisi
econòmica, i no preveuen que hi hagi
problemes insavables a l’hora de reeditar
el pacte, segons siguin els resultats de
les properes eleccions municipals.

El dissabte 7 de març
va tenir lloc a Vila-seca
la I Fira Fora Stocks.
Organitzada per
l ’Associació de
comerciants de Vila-
seca, es va celebrar a
la plaça de l’Església i
va comptar amb la
participació d’una
vintena de comerços
que oferien els seus
productes de
temporada a preus
baixos. Malgrat el
temps hi va haver força
interès aconseguint
aplegar força gent,
gràcies també a les
activitats que s’hi feien
com les atraccions
inflables per a la canalla
així com oferir xocolata
desfeta per a tots.

I FIRA FORA ESTOCS DE VILA-SECA

NOTICIARI  BREU

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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L’Ajuntament de Salou ha iniciat els
tràmits per reordenar una part del nucli
antic de la població. Es tracta d’una
proposta per remodelar un espai de 5.430
metres quadrats situat entre els carrers
Barcelona, del Nord, del Mar i del Pont
dels Estanyets, al costat de l’actual traçat
de la via del ferrocarril. La proposta queda
plasmada en el Pla de Millora Urbana 02
(PMU-02), que té com a objectiu dignificar
aquesta zona cèntrica de la ciutat i
potenciar comerç i la circulació de
persones. La presentació del PMU-02,
que va tenir lloc el passat 31 de març, va
anar a càrrec del regidor de Planificació
Territorial, Pablo Otal, i de l’Alcalde,
antonio Banyeres.
Otal, va precisar que ‘no hi ha res tancat’
i que ‘no es farà res que vagi en contra de
la majoria dels veïns d’aquesta àrea. Això
és el que se’ls ha fet saber, mitjançant
una reunió informativa, als 18 propietaris
que quedarien afectats per aquest
projecte i que, en general, veuen amb
bons ulls aquest pla de millora urbana que
vol impulsar l’Ajuntament, segons va
afirmar el mateix regidor. Alguns dels
afectats havien demanat durant l’anterior
legislatura que s’emprengués un estudi
com el recollit en el PMU-02.
Per sentir la veu dels veïns s’ha creat ja
una petita comissió de 5 o 6 propietaris,
que comunicaran al consistori els seus
suggeriments i dubtes. La idea és que a
la primavera del 2010 hi hagi ja un projecte
definitiu. Posteriorment, es buscaria un
promotor que estigués interessat en
desenvolupar aquesta operació, que li
hauria de resultar atractiva i rendible.

En aquesta zona es preveu la construcció
d’un centenar d’habitatges, d’una gran
plaça central i de locals comercials. ‘És un
projecte il·lusionant i cal tenir en compte
que el desmantellament de la via del
tren, que es farà en breu, comportarà
una variació de la vialitat de la ciutat, una
transformació del centre urbà’, va
assenyalar l’alcalde de Salou, Antonio
Banyeres.

Com a proposta inicial, els tres blocs
d’habitatges (que apareixen en vermell
al plànol superior) no resultarien efectats.
Els propietaris dels habitatges plurifamiliars
(que apareixen en negre al plànol superior)
que caldria enderrocar, se’ls canviarien
els metres quadrats de l’habitatge que
ara diposen per uns metres quadrats
d’habitatge nou, amb l’increment del
valor que suposaria.
Als propietaris dels habitatges unifamiliars,
se’ls indemnitzaria per l’enderroc dels
seus xalets, i se’ls compensaria pels drets
que genera els terrenys que ocupen.
D’altra banda, es generaria més superfície
comercial de l’existent a hores d’ara i els
locals existents actualment podrien
mantenir els eus negocis en els nous
espais, fins i tot en la mateixa orientació
actual. La zona disposarà d’aparcaments
pels veïns. Es mantindria el xalet de
primer terç del segle passat que hi ha al
carrer Barcelona, al costat de la via, que
passaria a ser equipament públic, l’ús del
qual encara no està definit.
A la simulació virtual de la foto adjunta
s’aprecia com podria quedar la zona
afectada després de la remodelació, amb
el Tramcamp circulant per l’espai
actualment ocupat pel ferrocarril, que
amb la seva desafectació hauria de
propiciar el projecte municipal.

L’Ajuntament de Salou proposa
importants canvis al nucli antic



Joan Esteve Alcové, barber
Comencem una sèrie d’entrevistes a
personatges del poble vinculats amb
certs oficis. I comencem amb Josep
Esteve Alcové, de professió barber. Val
a dir que agraeixo la inestimable
col·laboració de Robert Rodríguez en la
transcripció de l’entrevista. Tot i que
aquesta va discórrer en un ambient
força distés, massa potser, fet que va
provocar que descuidés
l’enregistrament i allí on s’hi hauria de
trobar una conversa més o menys
intel·ligible en Robert hi va trobar
riures, la transmissió d’un partit de futbol
de fons i ves a saber què més. Per tant
a la “desordenada” entrevista se li van
ajuntar altres factors que s’han traduït
en les paraules que a continuació
llegireu i que transmeten una petita
part del que va ser l’entrevista. Per
cert, mentre llegiu les respostes de
l’Alcové us l’he d’imaginar gesticulant i
rient tota l’estona. Mira em vaig deixar
de preguntar-li si mai havia fet teatre,
dalt l’escenari, clar. Ja li ho preguntaré
quan hi torni a tallar-me els cabells.

Pont de Fusta (PdF): Per començar
podries dir-nos d’on ve la teva
barberia.
Josep Esteve Alcové (JEA): Vinc d’una
família que tots hem estat barbers, el
meu pare, el meu padrí i el meu besavi.
Van trobar als llibres que el meu besavi
pagava contribució de barberia des del
1880. El meu padrí va posar la barberia
davant de l’església el 1911, va tenir el
meu pare i el meu pare a mi, i jo ja fa 45
que sóc barber i fins ara, ja en fa de dies
d’això. Quatre generacions.

PdF: I què la clientela? Com va?
JEA: Jo tinc clients que fa 80 anys que
vénen, en tenen més de 80. Normalment
la joventut no ve tant perquè volen

altres coses. Les mares ja porten la
canalla a les perruqueries on van elles.
Això no passava anys enrere, els fills
continuaven venint amb els pares però
això ha canviat tot. A mi me n’ha vingut
un que em deia que tallava molt bé el pèl
però no tenia pits (riures).

PdF: Encara s’afaita la gent a la teva
barberia?
JEA: L’afaitat es fa molt poc, jo encara
en faig però es fa molt poc. Abans hi
havia uns dies assenyalats a l’any que
tothom es tallava el cabell i s’afaitava a la
barberia, encara que la resta s’afaitaven
a casa. El meu tiet, que tenia una barberia
a Salou, pujava a ajudar el meu pare
perquè era festa major a un lloc però a
l’altre no, i sortien al matí de la barberia.
Es feien torns per anar a sopar. Tenia un
client que vivia al carrer Major, dormia al

balcó perquè era estiu i
potser a la una o els dues
de la matinada es
despertava, veia llum a la
barberia, es posava els
pantalons i baixava a
afaitar-se (més riures).
Quan va sortir tot lo del
SIDA es va començar a
afaitar amb fulles. Abans
les navalles es passaven
per la corretja, però per la
por la navalla es bull o ja
s’utilitzen les fulles que es
llancen un cop utilitzades.

PdF: Suposo que sent
un lloc tant
concorregut tindràs

algunes anècdotes per explicar-nos?
JEA: Tinc mil anècdotes (riures
continuats).
Jo no he tallat cap orella afaitant. Però un
cop vaig tallar un caparret de vena amb
la navalla, mira va sortir un llarg filet de
sang que anava minvant, de moment em
vaig espantar però no va ser res.
També recordo que jo portava el sopar al
meu pare a la barberia, que de dia treballava
al camp, i la gent s’esperava asseguda al
pedrís del davant que arribés. La barberia
abans era un lloc de reunió de la gent,
anaven a passar el rato i a xerrar, i cadascú
anava a un o altre lloc depenent de si
havien de parlar de cacera, gossos, etc.
El meu pare sopava a les dues del matí la
sopa de fesols i espinacs que jo li portava
i, com que no hi havia microones, a
aquella hora ja no queien de la fiambrera,
però ell se les menjava.
Un dia estava amb un que es deia
Nicomedes davant de l’església. Doncs va
deixar entrar un gat que hi havia per allí,
mix, mix... i va tancar la porta. Quan
aquell gat es va veure tancat va començar
a córrer amunt i avall, botent per tot
arreu, tothom cagat, per terra... em
pixava de riure.
De gent que es canviava l’abric, una
vegada un home en prenia un que no era
seu perquè l’arrossegava per terra doncs
era baixet, l’amo de l’abric no li va voler dir
res davant la resta i el va anar a trobar a
casa seva per canviar-li.
Malapeira tocava el piano a l’orquestra
després de tot el dia de llaurar i Salvadó
de la Fonda tocava el guitarró i anava tota
l’orquestra amb el camió del Xato cap a



Entrevista a Joan Esteve Alcové

Salou. Com que la berra que duien no hi
cabia la portava per fora de la finestra i en
un tomb la va esclar amb un arbre, va
anar arreplegant els trossets però el que
li sabia greu de veritat era no poder tocar
i es va estar tota la nit tocant les maraques
o el que li vingués a mà.
Abans la gent anava a la barberia a
distreure’s, a pixar-se de riure, amb les
anècdotes de tots els colors que s’hi
explicaven.

PdF: Però ara, tot i que de gent
sembla que no en falti, ja no es veu
això.
JEA: Tot va començar a canviar amb la
política. Vila-seca ha estat un poble molt
dividit, imagina’t si hi ha quatre societats,
la guerra dels metges, per
Portaventura... Sortint de la barberia
cadascú anava al seu lloc, perquè el meu
pare em va ensenyar que a la barberia
tothom era igual, un client. El tema és
que si hi ha gent de Jaén, Logronyo... i
si tu ets patacó i jo xamaco, tu ets
castellà i jo soc del poble, tu ets comunista
i jo del PP, si tu has venut a Portaventura
i jo no...
Imagina’t, al meu pare el van tancar a la
presó perquè deien que aquí s’hi feien
reunions durant la guerra dels metges.
Clar que la gent en parlava però ell a la
seva.
Abans la gent venia i s’esperava que li
toqués però ara hi ha més presa, et
demanen hora, jo soc sol... A més ara hi
ha tanta gent de fora...

PdF: A banda de la barberia, què
més et roba el temps?
JEA: Fa 45 anys que vaig en bicicleta. Hi
anem durant tot l’any una colla, fem
excursions. Hem anat a Montserrat, la
Vall d’Uixó... He fet marxes de les que
s’organitzen als pobles però no
competicions. Fa 19 anys que sóc

president d’un club ciclista, he estat 22
anys de l ’escola ciclista, 19 anys
organitzant la carrera de Vila-seca per la
festa major. Ara ja no es fa perquè jo vaig
plegar, feia de tot i ja sabem com van
aquestes coses, sempre hi ha qui ho
troba tot malament... Durant dinou anys
no vaig poder acabar de dinar amb la
família perquè anava a la carrera d’El
Morell a repartir programes de la nostra
carrera, que era una setmana després.
Em vaig oferir a ajudar qui fos, doncs
demanava molta dedicació però...
T’explicaré una anècdota. De petits
anàvem a l’escola, als Hermanos de Reus,
amb bicicleta. Un dia recordo que baixant
de nit amb en Josep Graset, ell
va perdre els llibres pel camí.
Osti els llibres, ai el pare... així
doncs vam tirar enrere però era
negra nit i no s’hi veia, així que
aixecava la bicicleta i feia girar la
roda per fer anar la dinamo i
il·luminava el camí mentre deia
que el seu pare el mataria.
Sortosament els vam trobar
(més riures).

PdF: Josep Esteve, hem
parlat una bona estona
(nota: no tot ha sortit escrit),
vols afegir res més?
JEA: Jo vaig passar una joventut
molt maca aquí. La gent explicava
moltes anècdotes, però ara no
i la gent té molta mala llet.
Abans no hi havia cèntims
tampoc. Jo sé d’un del poble,
m’ho deia el pare, que quan
pagava li demanava el canvi de
vint duros però no havia pagat
res realment, ell li donava i s’ho
anava a jugar... Hi havia gent
que pagava una vegada a l’any...
Eren èpoques duríssimes però la
gent sabia com distreure’s. Ara

es troben dos i queden sorpresos de ser
de Vila-seca. Abans la gent venia a xerrar
i de pas s’afaitava.

PdF: Tot i acabar d’aquesta manera,
cert és que costa molt trobar espais on
la gent es trobi i xerri, s’expliqui la vida,
però val a dir que en Josep Esteve
sempre té el somriure a la boca i també
la paraula, no calla mai. És divertit passar
una estona a la seva barberia. Us hi
emplaço, pels qui no la coneixeu està al
carrer Major, al costat de l’Ajuntament,
prop d’on havia estat la barberia
original, a la plaça de l’Església.
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FIRA MITT DE MOSCOU

Indaleci Salas, conseller delegat del Grup Palas, va explicar ahir a
Rússia, en el marc de la Fira MITT de Moscou, el projecte del nou hotel
de cinc estrelles, Gran Palas, que s'inaugurarà d'aquí a pocs dies a la
Pineda.
Aquest serà el primer hotel de cinc estrelles de la Pineda i el segon de
la Costa Daurada. A més, comptarà amb el seu propi Spa&Wellness,
amb més de 9.000 metres quadrats d'espai.
Per la seva banda, Carles Ferrer, president del complex hoteler Estival
Park de la Pineda, va donar a conèixer ahir el nou Aquum Spa&Wellness
de la Pineda a una de les fires considerades com les més importants
a nivell europeu. En tercer lloc, Igor Rotenshteyn, president del grup
Terramar Tour, va presentar la conversió del fins ara hotel Carabela
de tres estrelles i ubicat a la Pineda, en un establiment completament
renovat i reconvertit en quatre estrelles amb el nou nom d'Hotel
Terramarina.
La Fira MITT de Moscou, que arriba a la seva setzena edició, s'està
desenvolupant durant aquests dies i posarà punt i final demà. Ahir
l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet; el president del Patronat Municipal
de Turisme, Xavier Graset i la responsable de promoció del patronat,
Laura Cattaneo van visitar els diferents Tour Operadors.

PODEU ESCOLTAR (I BAIXAR-VOS GRATUÏTAMENT) EL DISC
RECOPILATORI DELS 10 ANYS DE LA FIRA DE MÚSICA AL
CARRER QUE HA SEL·LECCIONAT EL PORTAL RITMES.CAT DE LA
CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ:

La Fira serena: http://www.ritmes.cat/recopilatori_firaserena2.htm

PARLEM DE... MODESTO
FERRER

Modesto Ferrer s’encarrega de l’àrea de dinamització
d’esdeveniments i festes. Ell és l’encarregat que
tot rutlli quan comencen els actes ja siguin de
lleure, culturals o festius. Però també amb la
responsabilitat d’organitzar-los prèviament.
Un dels esdeveniments on hi dedica moltes energies
és la celebració de la Fira de Música al Carrer de Vila-
seca. Junt amb la resta de membres del Patronat,
fa d’enllaç amb FUSIC qui programa les actuacions.
La tasca de les setmanes prèvies a la celebració de
la Fira la dedica a repassar les necessitats dels espais
de les actuacions, el muntatge d’escenaris, disposar
els serveis necessaris tant pels organitzadors, com
pels participants i naturalment el públic assistent,
entre moltes altres coses i detalls que a vegades
se’ns escapen. Talment com podria passar
organitzant la Festa Major de torn o qualsevol altra
activitat vinculada a la seva àrea.
En Modesto Ferrer porta molts anys fent
aquesta feina, coneix cada i n d r e t
del poble, la seva gent, les seves
entitats i intenta que tot rutlli
perfectament treballant
prèviament cada detall.
Naturalment no
sempre les coses
surten com un
espera i aleshores
s ’ i m p o s a
l’experiència i
en aquests
casos aquesta
experiència és
fonamental.

EL PASSAT 5 D’ABRIL ES VA RODAR L’ANUNCI
QUE POSARÀ EN ANTENA LA X FIRA DE MÚSICA
AL CARRER. AMB LAPARTICIPACIÓ DE GENT
DEL POBLE.
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Les obres de la nova línia del Corredor
del Mediterrani arriben a la seva última
fase. Foment ja té gairebé enllestida
la construcció de la plataforma per
on discorreran les vies en els 52
quilòmetres que hi ha entre
l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona.
Aquest és l’únic tram del corredor en
què els trens encara circulen per via
única. La nova línia, que s’està fent
amb ample ibèric, compta amb doble
via. Això permetrà incrementar la
capacitat i també la seguretat del
trànsit ferroviari. Es calcula que hi
podran circular 300 trens al dia,
mentre que per en la línia actual la
capacitat és de 66 combois diaris.  El
nou Corredor del Mediterrani també
allunyarà les vies d’alguns nuclis
poblats, com Salou.

El ministeri de Foment licitarà aquesta
primavera les obres de l’estació intermodal,
que s’ha de construir al sud de l’aeroport
de Reus, a tocar de la T-11 i l’AP-7.
Aquestes instal·lacions, que encara no
tenen nom, seran la principal parada del
Corredor del Mediterrani al seu pas pel
Camp de Tarragona. A més, serà un
intercambiador que permetrà connectar
aquesta línia amb la de l’AVE. En
l’intercanviador els combois podran fer el
canvi d’eixos per adaptar-se a l’ample de
via europeu de la línia d’Alta Velocitat.
Aquest any el ministeri també traurà a
contractació la instal·lació de les vies i
l’electrificació de tota la línia. Aquesta és
ja la darrera fase de les obres. Es treballa

amb la previsió
que el Corredor
del Mediterrani
pugui entrar en
servei d’aquí tres
anys.
La nova línia serà
de trànsit mixt
per a mer-
caderies i pas-
satgers i es
preveu que els
combois hi
puguin circular a
velocitats pro-
peres als 200
quilòmetres per
hora. Això per-
metrà reduir en 40 minuts el temps de
viatge entre Barcelona i València.
El delegat del Govern central a
Catalunya, Joan Rangel, i el director
general de Ferrocarrils, Luís de Santiago,
han visitat les obres del corredor aquest
mes de març. Rangel va insistir que la
nova infraestructura permetrà
incrementar substancialment el servei
ferroviari al Camp de Tarragona. Amb el
nou entramat l’actual línia convencional,
el corredor del Mediterrani i la línia de
l’AVE quedaran interconnectades, la
qual cosa ofereix un ampli ventall de
nous serveis.

La polèmica continua
El corredor del Mediterrani discorre pels
termes de Vila-seca i Salou. És
precisament a Vila-seca on enllaçarà

amb l ’actual l ínia con-
vencional. D’aquesta manera
es vol donar continuïtat al
trànsit de mercaderies cap a
Tarragona.
La construcció de la
plataforma al terme de Vila-
seca ha avançat tot i
l’oposició dels expropiats. Les
denúncies de tràfic
d’influències per la modi-
ficació del traçat inicial han
acabat en no res. El
recorregut de la línia es va
desplaçar per tal d’allunyar-

la de Mas Calvó. De res van valdre les
protestes dels afectats.
Un dels portaveus de la Plataforma
d’expropiats, Josep Forasté, ha explicat
al Pont de Fusta que el ministeri ha anat
rebutjant una a una totes les propostes
de millora plantejades per minimitzar
l’impacte de les obres. És més, fa mig any
es va iniciar una segona ronda
d’expropiacions perquè la construcció del
pas per sota la C-14 requereix més terrenys
dels previstos inicialment. Aquest pas es
fa amb trinxera oberta i tindrà quinze
metres de profunditat.
Queda oberta, però, la via judicial, empresa
en denunciar el canvi de traçat davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Més projectes de futur
El futur entramat ferroviari al Camp està
subjecte a altres projectes pendents de
definir. Encara s’ha de concretar per on i
com es desviaran les vies de Tarragona,
per tal d’alliberar la façana marítima de la
ciutat. L’estudi informatiu del projecte
tot just s’ha començat a redactar.
També s’ha de concretar com es farà la
sortida de mercaderies del Port amb alta
velocitat i en direcció a Barcelona.
D’altra banda, el ministeri de Foment
estudiarà la possibilitat de fer una altra
línia en ample europeu que permeti
connectar Tarragona amb València amb
AVE.

El corredor del Mediterrani entre a la recta final

Luís de Santiago i Joan Rangel durant la
visita d’obres

Viaducte que s’està constuint a la zona de Tarragona
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www.vila-seca.cat
la plana web de l'Ajuntament de Vila-seca

BREUS

L’Ajuntament de Vila-seca i les
empreses locals Pastisseria Carbonell S.L,
Especialitats J.B i Cyra Salou S.A han
signat un conveni de col·laboració que ha
de permetre la incorporació immediata
de 20 joves del municipi en període de
pràctiques i que posteriorment podran
cobrir places laborals.

El conveni s’emmarca dins de les
actuacions subvencionades pel progra-
ma d’inserció laboral per a joves SALT,
subvencionat pel Pacte de Santes Creus,
el Servei d’Ocupació de Catalunya i la
Secretaria General de Joventut. Adreçat
a joves de Vila-seca d’entre 16 i 20 anys,

Conveni amb empreses per a
la inserció laboral de joves

aquest programa ja gaudeix d’una prime-
ra experiència realitzada durant la passada
tardor amb la col·laboració de
PortAventura, i que ha obtingut uns
excel·lents resultats.

Amb aquest programa de formació,
l’Ajuntament de Vila-seca pren part acti-
va en la reactivació econòmica i l’ocupació
com a eixos prioritaris de les polítiques de
joventut. Per això, els joves usuaris del
programa poden realitzar un període de
pràctiques per tal de conèixer el
funcionament d’una empresa, els seus
mètodes i tècniques de treball com a
suplement pràctic a la seva formació.

Prop de 3 milions d'euros en
l’adjudicació de noves obres

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat
cincs noves obres per valor de 2.899.597
euros. Les obres, que formen part del
Fons d’Inversió Local, corresponen a
l’adequació i reparació de la pista del
pavelló poliesportiu de Vila-seca
(202.000 euros), a l’adequació i
reparació també dels paviments dels
patis del CEIP Antoni Torroja i Miret
(201.000 euros), a les obres d'ampliació
de les sales esportives de la piscina
municipal (609.550 euros), a la
construcció d'un col·lector de pluvials a
la Pineda (434.206 euros) i a les obres
de construcció d'un centre d'operacions
per a la gestió del servei de recollida de
residus al polígon l'Alba (1.353.841
euros).

Prop de 300 persones a la 3a
Trobada de Corals

Un total de 265 alumnes i 25
professors d’escoles de música i de
conservatoris es van donar  cita el dia 28
de març en la 3a Trobada de Corals de
Nivell Elemental que es va celebrar a
l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca.

En la trobada, organitzada pel
Conservatori Municipal de Música de
Vila-seca, es van reunir  joves provinents
de les escoles de música de Vila-seca,
Riudoms, Montblanc, el Morell i Reus.

A començaments d'aquest mes,
concretament el dia 7 de març, uns 200
alumnes d’escoles de música i de
conservatoris també es van donar cita a
l'Auditori en la 7a Trobada d’Orquestres
de Nivell Elemental. Van participar
joves d'entre 8 i 14 anys dels següents
llocs: Conservatori de Música de
Tarragona, Conservatori de Música de
Vila-seca, Conservatori de Música de
Reus, Conservatori de Música de
Tortosa, Escola de Música de La
Fatarella, Escola de Música de
L’Espluga de Francolí, Escola de Músi-
ca de Flix, Escola de Música de Riudoms,
Escola Música de Salou i Escola de
Música de la Lira Ampostina.

La trobada s’inicià al matí, amb
assaigs generals per a preparar el concert
de la tarda. Al migdia, hi va haver un
dinar de germanor entre tots els alumnes
de les orquestres organitzat pel Patronat
Municipal de Música en col·laboració
amb l’AMPA del Conservatori.
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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.

Continua la
temporada de
primavera a

l'Auditori

Oficina de Català de
Vila-seca

Cursos de Català per a Adults

Cursos presencials de nivell
inicial, bàsic i elemental per a no

catalanoparlants

Voluntariat lingüístic
Necessitem persones que parlin

català que vulguin dedicar una o
dues hores a la setmana a parlar en

català amb els nostres alumnes

Informació i matrícula
del 20 al 24 d'abril de 2009
Oficina Local de Català

   c/ Hospital, 1 tel. 977 39 43 25

Inici  cursos:
27 d'abril de 2009

El Centre Municipal de Formació i
Ocupació “Antic Hospital 1794” de Vila-
seca ha acollit recentment la visita de di-
versos tècnics d’Immigració de
l’Ajuntament de Basauri (Biscaia).

Aquest Ajuntament ha volgut conèixer
de prop les polítiques migratòries que ja
portem anys aplicant a Catalunya per
començar a planificar i gestionar el siste-
ma de recepció, acollida, integració i
assentament dels futurs nouvinguts a la
societat d’acollida basca.

 A Vila-seca han analitzat la trajectòria

Tècnics de l’Ajuntament de Basauri vi-
siten diversos equipaments de Vila-seca

d’aquests 4 anys en polítiques d’acollida
i integració i s’ha visitat l’aula on els
alumnes aprenen català.

A la fotografia, un moment de la
trobada amb la Regidora d’Educació,
Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat
de l’Ajuntametn de Vila-seca, el Cap de
l’àrea de Formació i Ocupació, la
Tècnica en Polítiques Migratòries del
Consell Comarcal del Tarragonès i la
Tècnica del Servei de Primera Acollida
Municipal juntament amb el Tècnic
d’Immigració de Basauri.

El passat 25 de març la sala d’actes de
l’Ajuntament de Vila-seca va acollir una
taula mixta de debat entre alumnes de les
escoles del municipi i els representants del
govern municipal de Vila-seca.

Aquest acte, proposat pel Seminari de
Valors de Vila-seca, va rebre la
col·laboració de la regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de Vila-seca.

Amb la participació d’una selecció

Taula mixta de debat entre alumnes del
municipi i regidors municipals

d’alumnes dels diversos centres escolars
del municipi (CEIP Torroja i Miret,
CEIP Sant Bernat Calvó, CEIP Mestral,
CEIP Miramar, CEIP la Plana, CEIP
Cal·lípolis. IES Ramon Barbat i IES
Vila-seca), la taula mixta de debat va
permetre conèixer als responsables
municipals les preocupacions de
l’alumnat i van debatre qüestions en
relació a la vida del municipi.
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La Capsa de
Música

1ª entrega: “MÚSICA CLÀSSICA, CULTA,1ª entrega: “MÚSICA CLÀSSICA, CULTA,1ª entrega: “MÚSICA CLÀSSICA, CULTA,1ª entrega: “MÚSICA CLÀSSICA, CULTA,1ª entrega: “MÚSICA CLÀSSICA, CULTA,
SÈRIA? QUÈ VOL DIR?”SÈRIA? QUÈ VOL DIR?”SÈRIA? QUÈ VOL DIR?”SÈRIA? QUÈ VOL DIR?”SÈRIA? QUÈ VOL DIR?”

En la present secció que avui s’inaugura apareixeran des de
reflexions personals a descripcions, anàlisis o cròniques
totes englobades, eminentment, en el món de la música
etiquetada com a “clàssica”. Vol ser, per tant, una secció
dinàmica en la que s’escolliran temes diversos i, segurament,
sense connexió entre ells. Pel que fa al número que avui
ens pertoca, per ser el primer li escau una introducció a la
terminologia que tantes connotacions comporta en la
nostra societat. Què vol dir música “clàssica”?  El terme
“clàssic” s’adoptà en la història de l’art per englobar l’art
grec i romà, aquell que ha actuat com a referent al llarg dels
segles. Potser per aquest motiu, a la música del passat
considerada imprescindible a l’hora de crear una història de
la música escrita occidental (també anomenada “culta” o bé
“sèria”, denominacions que impliquen una voluntat implícita
d’elevació, de distinció i superioritat respecte a les altres
músiques), se l’ha etiquetada com a “clàssica”. Per tant, en
el compartiment de la música “clàssica” s’hi inclouen les
grans obres i compositors considerats referents en la
societat moderna. Hi ha hagut una selecció que ha volgut
elevar a la categoria de mites, genis, tots aquells que han
creat obres considerades autèntiques obres d’art, talment
com si es tractés d’un museu virtual, en aquest cas de la
música culta occidental. En tot cas, la música sèria o culta
no és més que aquella música creada des de l’ Europa
occidental a través de la tradició escrita, és a dir, del
desenvolupament de la notació, de la necessitat de posar
sobre paper melodies per tal de ser recordades en moments
tan importants com les celebracions religioses en monestirs
o esglésies. Aquest és el seu origen, un origen totalment
vinculat, per tant i això sí, a un context social mig-alt com
podia ser el que representava l’ Església a l’ Edat Mitjana.
Així, la separació entre música culta i música per al poble,
no existí com a tal fins al segle XIX. No existia la barrera
impenetrable imposada amb la creació de la musicologia
històrica. Les influències entre música del carrer i la música
composada per Bach, Beethoven, Mozart…eren constants.
Tot i la idea de separar els tipus de música en compartiments
estancs inviolables, la influència mútua és inevitable, per
sort. Per tant, la visió de la música sèria com quelcom només
destinat a un públic minoritari sense contacte amb la massa
social, no és real. Això sí, degut a l’ experimentació duta a
terme durant el segle XX, reconec que l’esforç del públic
per tal d’obrir-se les portes a un món tan apassionant com
aquest, ha de ser-hi. Ens falta, en la societat en què vivim,
impregnar a la música clàssica d’un respecte, d’un apreci i
admiració socials desprovistos de l’estigmatització que
aquesta ha patit en les darreres dècades. Amb un mínim
interès i volent arribar al per què de l’existència de la música
clàssica en la nostra tradició, se’ns desvetllaria un món molt
humà, gens diví, ple de persones i societats amb vivències
com les nostres, i per tant, un món apassionant.
Recomanació del mes: S’ obre la caixa de música i
sona…Concert número 2 per violí i orquestra de S. Prokofiev:
segon moviment.

per Laura Genè

Presentació del llibre La Vil·la
Romana del Mas d’en Gras
Homenatge a Joan Ferrando Gené, descobridor del
jaciment
per Carles Jansà Gran

El passat dia 3 de març va tenir lloc a la sala polivalent de
l’Ajuntament de Vila-seca l’acte de presentació del llibre La
vil·la romana del Mas d’en Gras, escrit per Ramon Járrega i
Eduard Sánchez, il·lustrat amb dibuixos per
 David Olivares i editat per l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica. L’acte de presentació va anar a càrrec del vila-secà
Josep Maria Carreté Nadal, arqueòleg i Director General del
Patrimoni Artístic i Cultural de la Generalitat de Catalunya.
El llibre està molt ben presentat i fa un complet estudi de totes
les dependències descobertes i de totes les restes de ceràmiques
i d’altres pedres desenterrades; aquesta vil·la romana és una
resta arqueològica que els entesos qualifiquen d’important.
Així ho va manifestar el seu autor Ramon Járrega. La vil·la es
troba situada a la partida del Mas d’en Gras, a 500 metres al
Sud-Oest de Vila-seca, a 50 metres del Camí de Cambrils, –
l’antiga Via Augusta o Via Maxima-, a 37 metres d’altura sobre
el nivell del mar i avui en dia, sota l’asfalt de la CN 340 o A7.
En aquest acte de presentació també es va retre un emotiu
homenatge a Joan Ferrando Gené, desgraciadament ja
desaparegut, en motiu de que ell va ser el descobridor
d’aquest jaciment l’any 1994. El vila-secà Joan Ferrando era un
gran enamorat de les troballes arqueològiques. Tota la seva
tasca en favor del nostre patrimoni local mereix ser considerada
amb gran atenció: ell va registrar diversos llocs dels nostres
municipis amb restes històriques; tenia pedres guardades  i
preservades a casa seva i era un gran aficionat que sempre
buscava restes arqueològiques. La seva  constant i incansable
activitat i les seves descobertes s’han de tenir presents quan
ens referim a la història i a la vida del nostre poble.
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Treball de recerca

Estudi per l’ampliació del
Conservatori de Música de Vila-seca

estar corroborats per les persones a qui
afectaria directament en cas que es fes
l’esmentada ampliació, és a dir, alumnes
i professorat. Així doncs, vaig creure que
en un futur podria, fins i tot, arribar a
tenir-se en compte sempre que l’equip
directiu del centre ho considerés oportú
i els organismes que aporten el
finançament hi donessin el seu vist-i-
plau.

Natàlia Garcia Gutiérrez és una jove
vila-secana de 17 anys que actualment
està cursant 2n BAT al col·legi Aura,
centre on estudia des de ben petita.
Compagina el batxillerat amb els estudis
de música de grau professional al
Conservatori Municipal de Música de
Vila-seca. En aquest curs ha hagut de
realitzar el Treball de recerca, obligatori
per a tot l’alumnat que estudia el
batxillerat a Catalunya. És un treball
eminentment pràctic, mitjançant el qual
l’estudiant mostra la capacitat i la
maduresa a l’hora de desenvolupar un
treball amb iniciativa, ordre i rigor.
La Natàlia ha investigat una possible
ampliació del Conservatori Municipal de
Música de Vila-seca i ha obtingut la
qualificació d’excel·lent. Com a tutora
del treball, ha comptat amb el guiatge
de la professora Tona Duch. Durant
aquests mesos, aquest estudi serà
presentat a una sèrie de concursos
destinats a premiar els millors
projectes.
Seguidament, la Natàlia ens fa una
síntesi del treball que, de ben segur,
serà del vostre interès.

TREBALL DE RECERCA: Estudi per
l’ampliació del Conservatori Municipal
de Música de Vila-seca
Quan vaig haver de decidir el tema del
meu treball de recerca, tenia molt clar
que l’especialitat de l’estudi havia de ser
la música o l’arquitectura, ja que en aquell
moment eren els camps que més
m’interessaven per fer com a futura carrera
professional. Així doncs, quan se’m va
ocórrer el fer una proposta d’ampliació
del conservatori vaig pensar que era el
tema perfecte, ja que tenia a veure a la
vegada amb les dues coses que jo volia.
L’objectiu del meu treball va consistir en
fer un estudi del Conservatori Municipal
de Música de Vila-seca, analitzant l’edifici,
fent-ne una valoració i esbrinant quines
eren les seves mancances com a centre
de formació musical, per tal de poder
plantejar posteriorment una proposta
d’una ampliació que el perfeccioni encara
més.
Per fer-ho, en primer lloc em vaig centrar
en el coneixement del Conservatori, per
tal de poder situar-me a l’hora de fer el
disseny, ja que hauria de tenir en compte
diversos factors. Així doncs, em vaig citar
amb el director del Conservatori, Sr.
Joaquim Garrigosa, perquè m’expliqués
tot el que ell en sabia: construcció, detalls,
curiositats, secrets... i li vaig demanar els
plànols. Tenia pensat, en cas que
necessités més informació, intentar posar-
me en contacte amb el Sr. Pau Pérez
Jové, arquitecte del Conservatori, perquè

em resolgués els possibles
dubtes, tot i que això no va
ser necessari ja que en Joaquim
Garrigosa em va ajudar i
explicar tot el que necessitava
i més. Un cop fet tot això, em
vaig documentar sobre el tipus
d’estil arquitectònic de l’edifici
per tal de poder entendre’l
millor i saber com fer el posterior
disseny.
A partir d’aquí vaig començar
a idear la proposta, en la qual
va influir la meva opinió sobre
les mancances que té el centre
i els resultats d’unes
enquestes que vaig passar als
alumnes i als professors, per
tal de saber-ne la seva opinió.
Un cop feta aquesta anàlisi,
vaig iniciar ja la creació del 3D,
recreant totes les plantes a
partir dels plànols. Un cop feta
la visió global de l’edifici en
l’estat actual, vaig fer un altre
3D, de la proposta d’ampliació
sense sostres, per tal de poder
veure-ho tot per dins.
Acabada ja aquesta feina, vaig
modificar el 3D de l’edifici en el
seu conjunt, incloent
l’ampliació proposada. I ja per
últim vaig gravar un CD amb
quatre vídeos on es veia un
recorregut per totes les
plantes.
Algunes de les propostes de
mil lora consistiren en:
augmentar quasi fins al doble
el nombre d’aules per a
l’estudi i l’assaig de conjunts
fora d’hores lectives, fer
noves i grans sales polivalents
per a l’assaig d’orquestres,
fer un nou auditori amb
capacitat mitjana entre la de
les dues actuals, fer una
cafeteria dins el centre...
I bé, quant a les conclusions
a les quals vaig arribar, la
principal va ser que vaig
complir l’objectiu, que era fer
una proposta d’ampliació, amb uns
resultats prou òptims. Tot i haver-me
trobat amb moltes dificultats al llarg del
treball, vaig poder finalment assolir el que
m’havia proposat.
Vaig constatar també que la idea de
l’ampliació, tot i que havia sorgit de
manera espontània, no tenia una base
del tot hipotètica sinó prou sòlida, ja que
els motius amb què la vaig defensar van
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Fa un any i mig que visc a Utrecht, Països Baixos (molt
baixos, un 27%del país es troba sota del nivell del mar.
Repeteixo, un 27%! Una dita popular diu: God made
the world, but Dutch made The Netherlands) i he de
dir que una de les coses que m’ha impressionat del país
és la cultura de bicicleta. La bici està integrada dins la
rutina diària de tots els individus holandesos o no que
hi habiten. Tothom té bici i la fa servir per anar a tot
arreu plogui, nevi, faci vent...de fet normalment hi ha
més ciclistes en moviment que vianants. Amb la bici es
va més ràpid als llocs però sincerament penso que, tot
i que els holandesos són una mica estressats, la
principal raó per anar amb bici no és tardar menys a
arribar a la destinació sinó estalviar-se uns minuts
d’exposició al temps fastigós que acostuma a fer, que
entre la pluja i el vent és bastant emprenyador…! Tots
els carrers tenen carril bici i és el transport més

Organitzat per l’Agrupació Cultural, el dia 26 de febrer,
Pere Navarro va donar una conferència titulada El català
de Vila-seca a la sala polivalent de l’Ajuntament de Vila-
seca. Pere Navarro Gómez és professor dialectòleg del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira
i Virgili. Ell ha estudiat i cultivat tot allò relacionat amb les
formes fonètiques de la llengua catalana dels nostres
pobles, ciutats i comarques. Per això ha parlat i dialogat
amb moltes persones d’aquí, de Catalunya, de Cerdenya,
del País Valencià, de les Illes, etc., i ha publicat llibres
d’estudis sobre el parlar de determinats pobles i comarques.
El seu prestigi i tot el seu treball fan que Pere Navarro sigui
considerat una autoritat dins aquest món lingüístic. Tot
això, en la xerrada que vam escoltar, ho va aplicar al català
de Vila-seca o vila-sequí, comparant-lo sempre amb el dels
nostres municipis veïns, que ell també ha treballat, com
Cambrils, La Canonja i Tarragona.
Pere Navarro és un apassionat d’aquesta matèria i així ho
va demostrar en la seva estricta, brillant, incisiva, simpàtica
i impetuosa dissertació. Per a fer la seva feina, ell
considera i necessita el diàleg com a premissa i condició
fonamental i indispensable. El seu treball es basa en tot
el que li diuen –i com li diuen- les persones amb qui parla
o a qui pregunta. Escoltant-lo, es crea i s’ estableix un
vincle i un diàleg ininterromput entre el conferenciant i el
públic assistent. La xerrada va ser molt interessant i
l’auditori va aprendre i disfrutar molt. La gent deia: feu-
lo tornar!.

Conferència de Pere Navarro sobre
El català de Vila-seca

Per Carles Jansà Gran

Cròniques
          Disperses
per Jordina Setó

respectat després del tramvia. Si no hi ha cap semàfor o senyal que
indiqui el contrari els cotxes deixaran passar les bicis amablement.
L’estatus social dels individus queda reflectit en el tipus de bici que tens.
Per exemple, la majoria  d’estudiants com jo anem amb unes bicis model
d’antiquari que emeten sons diversos audibles a una mitjana de 30
metres de distància. Mentre que els pares i mares de família tenen unes
bicis mutants impressionants amb cadiretes per totes bandes o fins i tot
carros amb capacitat de fins a 4 nens (ho he vist, ho juro), tenen
alforges, visera protectora de la pluja i inclús he arribat a veure bicis amb
retrovisor!!
El de la bici és un bon hàbit, m’encanta! però no et permet xafardejar
a través dels enormes finestrals de les cases. M’explicaré: ja sigui per
aprofitar bé la poca llum que hi acostuma a haver o bé per influència de
la doctrina calvinista (present entre els protestants d’aquí) on es diu que
un bon home ha de mostrar els seus bons hàbits i el seu bon fer, les cases
tenen a planta baixa uns enormes finestrals de vidre molt sovint sense
cortina, de manera que els ulls xafarders poden mirar en el seu interior.
Als holandesos sembla que no els molesti gens el fet de ser observats,
al contrari, molts decoren l’ampit de la finestra amb figuretes, plantes i
altres “pongos” inútils encarats de cara als vianants tafaners com jo. Tant
hi pots veure la saleta d’estar d’una família amb els sofàs i la llar de foc;
algú a la cuina preparant el sopar o algú al seu estudi fent feina davant
de l’ordinador. És tota una distracció, molt divertida. En aquest cas,
tanmateix, s’ha d’anar ben equipat si no vols agafar un bon refredat
perquè el temps fastigós no perdona!!
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Bon Vent
per Xavier Graset

Descobreix els
llibres / Coneix els

escriptors REFENT ELS NYAPS,  NECESSITEM ELREFENT ELS NYAPS,  NECESSITEM ELREFENT ELS NYAPS,  NECESSITEM ELREFENT ELS NYAPS,  NECESSITEM ELREFENT ELS NYAPS,  NECESSITEM EL
MAG LARI!MAG LARI!MAG LARI!MAG LARI!MAG LARI!

Estem d’enhorabona! Tenim el tercer carril de l’autopìsta AP-
7, que en tots aquests anys  de demanar-ho,o més ben dit
d’esperar-ho, ha guanyat la P, antigament la via es deia
autopista A-7,i ara es coneix com autopista de pagament ,
d’aquí la P, d’AP-7. Hem deixat enrera el mes de Març del
2009, que passarà a la història de la mobilitat, perquè és el dia
que president Montilla va rubricar el seu eslogan de fets i no
paraules, amb la inauguració del tercer carril que arriba fins la
sortida de Vila-seca i Salou, venint de Barcelona on l’AP-7 , a
l’altura del Vendrell, es divideix en les dues direccions, o bé
Lleida o bé Tortosa. És cert que aquest tercer carril, sembla
que per comptes de Foment, l’hagi fet el Mag Lari, perquè
s’ha fet amb els mateixos metres d’abans. Al mateix lloc, on
n’hi havia dos, ni poden haver , i ara n’hi ha tres (de carrils).
LLàstima que la festa no és mai plena.
 Amb l’autopista de tres carrils, és d’esperar que no tornem
a viure els embussos històrics que van tenir el seu zènit en un
dia d’agost d’aixecada de barreres. És clar que no es repetirà,
sobretot si acaben eliminant aquests peatges troncals. O ja
ho veurem. Però vaja si dic que la festa no és plena, és perquè
ara els enginyers de Foment es trenquen el magí per resoldre
el mapa ferroviari de les nostres comarques. Amb una estació
de l’AVE que no satisfà ningú, penjada com un pernil
 Com quedarà? És clar que els plans van canviant, sobretot,
i hi estem molt acostumats, quan les partides pressupostàries
van decaient, any rera any.Però és evident que si donem un
tomb pel terme, trobareu una llesca de terra, netejada, que
espera que s’hi instal.li la via. De fet aquesta llesca, ja te ara
més de cinquanta quilòmetres, i arriba fins a Vandellòs.
La futura estació central, allà on s’ubicarà l’intercanviador
d’ample d’eixos del tren, i que en algun moment s’havia dit
que aniria a Vila-seca, anirà just sota l’aeroport de Reus. Fins
aquest punt arribarà la línia de costa. Això vol dir que tota la
línia frontal, la que travessa Salou ,Cambrils, i Miami, passa cap
a l’interior. El corredor del mediterrani guanyarà amb velocitat,
i a més anirà a trobar l’enllaç amb l’AVE, tant cap a Madrid, com
cap a Barcelona.
 Caldrà veure com queda connectada la ciutat de Tarragona.
Perquè si la línia de costa passa per l’interior, que es farà amb
la línia que uneix Tarragona i Barcelona? Se suprimirà també?
Els tarragonins hauran de baixar a aquesta estació central? O
seguiran per la línia tradicional que entrarà des de l’aeroport
de Reus, cap a Vila-seca, i finalment cap a Tarragona? Però
que es deixarà en aquesta línia, trens com els d’ara? O
tramvies?
Realment ara per ara costa de fer-se una idea de com serà la
connectivitat del futur. Si fins ara no hi ha un tercer carril a
l’AP-7, perquè no s’han fet més via d’alta velocitat, just fer el
traçat actual, potser això permetria augmentar el ritme, la
freqüència, de trens, i potser l’avant seria un metro regional.
 Costa de veure l’entrellat de tot plegat, però sí que sembla
que la improvisació mana en tota aquesta planificació, que no
hi ha res fàcil, que no hi ha res que realment acabi solucionant
els problemes de mobilitat que tenim al Camp de Tarragona.
Se’ns demana que deixem el cotxe a casa, però amb el dibuix
ferroviari que tenim al davant, res fa pensar que ho poguem
acabar fent. Ara que ja ha fet aparèixer un tercer carril,
necessitem que el Mag Lari ens resolgui els trens!

La revista El Pont de Fusta i l’Agrupació Cultural de Vila-seca han unit
esforços cara a organitzar un cicle de presentacions de llibres ara que
s’acosta Sant Jordi. Una presentació de llibres normalment passa per
quelcom avorrit, un tràmit, un intent de què el sofert participant a l’acte
es gasti uns diners en una lectura que ves a saber si no quedarà
arraconada a la prestatgeria del fons o bé servirà per fer de contrapès
de ves a saber quin utensili casolà.
Bé un cop feta aquesta introducció un pèl exagerada i catastrofista us
volem anunciar que en cap cas així. Sí, cert és que vindran uns escriptors
a parlar dels seus llibres, a explicar-nos les bonances de la seva obra
per tal que ens gastem els diners i escollim el seu en lloc de qualsevol altre
llibre. Però us volem dir que el propòsit del cicle, a banda d’aquest, és
el de permetre conèixer aquests escriptors, aquesta gent que posa en
paper les seves idees, experiències, imaginació... Per què ho fan? Com
ho fan?... Una sèrie de preguntes que a vegades ens fem i perquè no,
podem preguntar-els-hi en viu i en directe. El primer en visitar-nos serà
el Jordi Cervera. En Jordi ha estat força vinculat al poble, sent-ne inclús
regidor de l’Ajuntament ja fa uns anys. Actualment, a banda d’escriure
llibres, treballa a la cadena ICAT FM, també té una secció al Matí de
Catalunya Ràdio (els dilluns a les 10h). Fa poc ha guanyat el prestigiós
premi Edebé de literatura juvenil per l’obra que ens presentarà el 22
d’abril: La Mort a sis vint-i-cinc. Un novel·la de gènere negre que
prometen agradarà tant a joves com a grans.
A banda d’escoltar-lo parlar sobre el sentit de la novel·la també podrem
xerrar amb ell sobre qüestions relacionades com podria ser la joventut
i la literatura... animeu-vos.
De les dues presentacions següents us en parlarem als propers números
però ja us avanço que seran igual d’interessants.
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Crònica d’escena
per Carles Jansà

UNA BONA INTERPRETACIÓ
Per Carles Jansà Gran

Títol: El lleig
Autor: Marius von Mayenburg
Intèrprets: Joan Negrié, Oriol Grau, Neus
Umbert i Pep Muñoz.
Il·luminació: Ramon Beneito
Direcció: Roger Peña Carulla
Lloc i data:
Teatre el Centre, dia 14 de març.
Organització:
Amics del Teatre de Vila-seca.

El lleig és una obra teatral una mica espessa que comença amb alguns gags còmics
però que acaba sent tota una autèntica tragèdia. El protagonista és tan lleig que,
impulsat pels seus amics es veu obligat a canviar de cara per a tornar-se guapo i així
poder triomfar a la vida. Però les conseqüències del canvi no satisfan gens al
protagonista i el porten a una situació d’esquizofrènia en la que, en definitiva, ell
rebutja i renuncia a tot el que ha fet. Ha hipotecat la seva vida a canvi de ser guapo;
però això ha estat una experiència desastrosa.
De l’espectacle cal destacar una extraordinària interpretació de Joan Negrié i unes
actuacions molt bones d’Oriol Grau i de Neus Umbert. Tots ells aconsegueixen una
interpretació amb un ritme ràpid i perfecte. Molt bona, com sempre, la il·luminació
de Ramon Beneito.
Aquest va ser el segon espectacle de la temporada de teatre 2009 organitzada pel
Amics del Teatre de Vila-seca. En quan als espectadors assistents, hem de dir que
mai no hi són tots els que hi haurien de ser.

ADULTERIS A OLD SAYBROOK

El mes de gener passat el grup teatral la Tramoia de Vila-seca
va tornar a l’escenari amb una comèdia. L’espectacle es basa
en l’obra “Adulteris”, l’última producció teatral de Woody Allen.
Es tracta d’una “farsa sexual” sobre l’amor, l’engany i el perdó.
Una comèdia vodevilesca de tota la vida, amanida amb l’enginy
i intel·ligència del cineasta novaiorquès. El 7 de març la va tornar
a representar sent força ben rebuda pel públic d’ambdues
representacions.
Adulteris es va estrenar l’any 2003 a l’Off Broadway, assolint un
ple absolut. L’obra consta de tres peces, de les quals la Tramoia
n’ha escollit una per portar-la a l’escenari. Es tracta d’Old
Saybrook, una comèdia esbojarrada i trepidant on res és el que
sembla. Woody Allen hi planteja els seus fantasmes de sempre

sobre l’amor, el sexe i la vida en parella, amanint-ho amb
notables dosis d’enginy i un ús magistral del ritme teatral.
L’obra està dirigida per Alícia Bescós, que signa la traducció del
text, i Pep Graset. L’interpreten Irene Martín, Robert Rodríguez,
Antoni Bonet, Pineda Badia, Xavier Graset, Jaume Rofes i Anna
Plaza. Abans de la representació es porta a terme el monòleg:
A propòsit de l’Adulteri, a càrrec de Pep Graset, que serveix
d’introducció a l’obra.
La propera representació serà el dissabte 16 de maig a les 22h
al teatre del Centre (C/. Comte Sicart, 2 de Vila-seca), dins la
programació dels Amics del Teatre. Els components de La
Tramoia ens han anunciat que potser hi haurà alguna cosa
diferent en la propera representació i us animen a assistir-hi,
tant als qui no heu pogut anar a les altres posades en escena
com als qui ja l’heu vista. No us defraudarà, diuen.
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Espai Blasi
per Jordi Blasi

A la fresca
per Antoni Mas

FILL PREDILECTEFILL PREDILECTEFILL PREDILECTEFILL PREDILECTEFILL PREDILECTE

Últimament estic més content que un gos famèlic en una
xarcuteria. I és que aviat seré proclamat nebot predilecte de
Salou. De retruc, perquè a qui realment li donen un títol tan
honorari és a l’Esteve Blasi Ferran, que el nomenaran fill predilecte
de Salou. I l’Esteve Blasi, poca broma, és el meu tiet: és el tiet
Estevet. La distinció ha estat una idea de l’alcalde, l’Antonio
Banyeres, un home que no acostuma a tirar-se a la piscina. Vull
dir que la proposta és ferma i ja li ha estat comunicada a
l’interessat (si ho sabré jo!). Com que l’emoció m’ennuega no em
puc estar de proclamar als quatre vents: “Antoniu, ets un alcalde
collonut!”. Llàstima que el temps passi tan ràpid i ja li toqui plegar.
Ara bé, quins són els criteris pels quals es declara algú fill predilecte
d’un poble? Haver guanyat molts quartos, però molts, o sigui
enriquir-se? Pagar un bon pessic dels impostos a l’erari veí, amb
la qual cosa el meu estimat tiet Estevet també l’haurien de
nomenar fill predilecte de Cambrils? Ser propietari d’un fotimer de
finques susceptibles de tupinades urbanístiques a la zona del
barranc de Barenys? Per què no es declara fill predilecte de Salou
el senegalès que es va jugar la vida creuant l’estret en pastera per
acabar sent un salouenc més plenament integrat, fins al punt que

també parla català? Per què no es reconeix la meritòria tasca
d’aquell botifarraire murcià que fa tres dècades es va instal·lar
a Salou i que ara amb el seu aparador tan ben parat excita
pròdigament el gos famolenc al començament esmentat? El
2006, aleshores amb l’Esteve Ferran d’alcalde (un altre tiet
Estevet i cosí germà de l’Esteve Blasi, quina família!, visca la
família!), l’Ajuntament va distingir Manel Albinyana amb el títol
de fill adoptiu de Salou. Què val més, ser fill predilecte o ser
fill adoptiu? Com és que l’Albinyana, si el van adoptar, no
estava empadronat a Salou tot i ser uns dels paladins de la
segregació? Va haver frau judicial, s’ha d’impugnar tot el
procés? Aquestes distincions honorífiques, són accidentals o
s’atorguen a perpetuïtat? És a dir, al tiet Estevet que és
germà del meu pare, li trauran el títol si s’arruïna o el gaudirà
per sempre més. O només és vitalici? Al Franco, per exemple,
no fa gaire li van retirar el títol d’alcalde honorari de Figueres,
que ostentava des del 1964.
Tot i que desconec els motius del nomenament, em sembla
que una cosa sí la tinc ben clara: el meu tiet és (sempre ho
ha estat) un gran, grandíssim, fill de... Salou. I de sa mare:
l’àvia, una santa!

L’altre dia vaig trobar a Baptista Mariné:
-Xec! Tu també coneixies al Pepe Rubianes?
-Sí,va ser per mitjà del Xavi Graset, vam anar a dinar tota la colla
de col·laboradors que tenia a la ràdio, i ves per on, vaig seure al
seu costat…
-I us vau fer un fart de riure!
-Doncs no, més aviat ens va explicar coses de la seva vida, com
quan feia de ballarí al cabaret “Tropicana” de La Habana o del que
li havia passat amb una de les tantes núvies que havia tingut.
També de l’admiració cap al “Gila” i l’honor d´haver pogut
treballar amb ell en el mateix teatre a Barcelona fins que va morir
deixant vídua i una filla gran, que entre ell i altres amics les van
haver de socórrer ja que van quedar sense res, tal com ho feien
amb el “Pare Manel”, capellà que porta tota la vida dedicada als
desemparats. Després ens va relatar el llarg  suplici que passava
amb la implantació de la dentadura, etc, etc, això sí, tot amanit
amb al seu repertori d’exclamacions i sense deixar de fumar.
Quan vaig arribar a casa, li explicava a la Dolors com havia anat la
reunió i la meva preocupació envers la dentadura i patiment del
Pepe, i que ens havia invitat a una propera actuació que faria a
Tarragona, com així vam fer.
Era la primera vegada que el veia en directe, començà l´espectacle,
abans de sortir la gent ja reia, surt, comença la xerrera i ja treu
el tema de la dentadura: “¿Dónde está el labio?, ¿Dormido?,

debe haber marchado, me cae la saliva… ¿y para pagar
doctor?... al salir a la señorita, que con cara muy sonriente
me da una tarjeta con unos números… ¡He ligado! ¡Me ha
dado su teléfono!... ¿qué no?... ¡Ah!...es la factura… vaya
yo que pensaba…”
I és que les seves penes es transformaven en riure de la
gent, sempre a punt per anar a on fes falta. Quin ARTISTA!
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Correu Obert
CRISIS (i II)

Que ningú es pensi que de la crisis se’n
sortirem quan es tornin a vendre pisos,
i les entitats bancàries obrin l’aixeta dels
crèdits i la construcció agafi part del
ritme que tenia.
Això s’ha acabat. Això tenia data de
caducitat com el iogurt, o te’l menges
abans que caduqui o millor que el llencis.
El fet que el govern central doni diners
als ajuntaments, perquè el sector de la
construcció no s’acabi de morir, és una
fal·làcia, això és pa per avui i gana pel dia
de demà.
Hi ha coses que s’han fet bé i d’altres
que s’han fet malament, i encara que no
ho vulguem sentir, la solució passa per
recular uns cinquanta anys en el temps
i destriar el gra de la palla.
El consumisme no pot ser el motor de
l’economia.
El sistema de treballar i de produir ha de
canviar. S’han de produir les coses que
realment es necessiten, i quan s’espatllin,
si és possible, s’han de  reparar, no pot
ser que les coses es llancin o es canviïn
sense que hagin arribat el final de la seva
vida útil.
No pot ser que es deixin de produir certs
productes d’ús públic, perquè comprar-
los a l’estranger sigui més barat. Sentia
en un canal de televisió, que parlaven de
la crisis, que els uniformes de la guàrdia
civil (tricornis), es feien a Xina (es clar un
xinès cobra uns cent euros al mes i això
és col·laborar en la explotació del
treballador). Pregunto: Quantes coses
com aquesta hi deu haver en el conjunt
de l’estat?
La comunitat extremenya, té el doble
de funcionaris que La Generalitat, i això
que aquí... no es que n’hi hagi
precisament  pocs!

No cal tenir cap màster en economia per
comprendre que de manera global, o es
plantegen les coses en uns altres termes
o això no té solució.

Josep Forasté Saltó

EL PODER ÉS DEL POBLE

Si la sobirania és del poble, el poble té
dret a revelar-se i crear les seves pròpies
organitzacions per a enfrontar-se a aquells
que intenten agredir-lo i humiliar-lo. Tenim
uns governs que segueixen protegint a
tot aquell que sotmet al poble i el
condemna a la fam, a la misèria i el
desposseeix dels seus béns. Quan
parlaven de crisis ens van fer creure que
a nosaltres no ens afectaria perquè
disposàvem d’un sistema financer fort i
sòlid, se’ls va oblidar dir que era sòlid per
a enriquir-se i fort per a arrabassar-nos el
nostre patrimoni, a través de la pressió i
l’assetjament financer. Si alguna cosa té
de positiu aquesta estafa financera a
escala mundial, que és el terme que
millor defineix aquest procés, i no el de
crisi, és que en els països de lliure mercat
estan canviant les regles del joc,
intervenint i nacionalitzant entitats
financeres i paradisos fiscals.
Les falses ajudes dels governs, tant a les
pymes, autònoms i treballadors, molts
d’ells en atur i en la misèria, també estan
canviant les formes i maneres d’enfrontar-
se a bancs i caixes, fent públic el mètode
que empren per a quedar-se amb els
nostres habitatges, mentre els seus alts
càrrecs executius cobren primes
multimilionàries, lliures d’impostos. També
estem descobrint quins interessos
defensen les cambres de comerç, que
no són altres que el lliure mercat, les

primes dels seus càrrecs, això sí, amb les
quotes obligatòries que ens cobren als
petits empresaris i autònoms, a través de
la coacció d’Hisenda, com si d’un impost
es tractés.
Aquesta crisi financera, hauria de servir
per a denunciar les desigualtats que
existeixen entre el poble, el sistema
financer en el seu conjunt, les empreses
multinacionals, que intenten multiplicar
els seus beneficis, i també hauria d’acabar
amb els paradisos fiscals, les primes
milionàries a alts càrrecs executius, i tot
allò que ens faci seguir pensant que en
realitat les desigualtats mai es van acabar
i que tot això no ha fet més que
començar.

ANTONIO RUIZ MARCHANTE
-Administrador de micropyme-
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Continuem publicant articles fruït del
treball de l’Àmbit Maria Corral
d’investigació i difusió. Us recordem que
la publicació d’aquests escrits pretenen
induir al gust de la lectura i reflexió
personals, compartint o no els seus punts
de vista. Aquest mes us oferim dos
articles de l’àrea de psicologia.

SOLITUDS

Sovint sentim expressions com: «Estic sol…»,
«Em sento malament, no tinc ningú amb qui
compartir…», «Mira aquesta pobra, està sola…».

La manca de companyia, en general, ens
produeix sentiments negatius i de tristesa, ja
que ningú no es vol sentir sol o abandonat.
Aquest és el concepte que, més o menys, la
majoria tenim sobre la solitud: una falta de
«presències» que ens produeix un estat
d’infelicitat, por o depressió. Aquest tipus de
solitud és una vivència negativa que tractem
d’evitar i que per a molts és desagradable.

Però la nostra societat potencia el «solitarisme»
com una construcció individualista enfrontada
al que és grupal. No se’n veuen les estratègies,
però s’espargeix aquest ambient d’aïllament i,
cada cop més, es tanquen les relacions, els
cercles i els espais a un nivell personal. Així, les
persones ens anem allunyant les unes de les
altres. Semblaria que la vida postmoderna té el
propòsit de fer emmalaltir i dividir la gent…; ho
afavoreix un món sense ètica, el treball
explotador, el consumisme, les crisis
econòmiques i familiars que produeixen individus
illes, sovint sense llaços afectius…

Això ens duu a viure unes solituds que podríem
anomenar negatives. Són tràgiques, imposades
i, en general, els seus pensaments i vivències
seran amb freqüència anòmals: ressentiments,
pessimisme, exclusió, culpabilitat… En aquesta
mena de solitud no es pot construir res de positiu
ni creatiu; tampoc no es tenen records
agradables o significatius que ens identifiquin.
És negació i absència del sentit de pertinença.
I, així, la solitud a poc a poc es torna patològica.
Les persones comencen a viure com en un «no-
res», són incapaces de qualsevol acció positiva
o activitat creativa, com, per exemple, pintar,
sortir, llegir, distreure’s. I extrapolant-ho al pla
existencial, ensopeguem amb persones que
sembla que passen pel món sense consciència
d’ésser ni existir.

Per contraposició, hi ha una altra mena de
solitud no destructiva, sinó constructiva; no
negativa, sinó positiva, que ens aporta una
riquesa i un creixement personal i social.
Probablement no la coneixem tant, perquè està
velada per la connotació negativa que tenim
sobre aquest concepte. Però val la pena

aprofundir-la. Quan es descobreix aquesta
solitud, a diferència de l’altra, és desitjada,
nutrient i joiosa. Reflecteix una elecció i
disposició personal.
Aquesta solitud positiva, en general, condueix
al coneixement d’un mateix i dels altres; al
coneixement i la depuració dels sentiments i
les emocions; a unes relacions més autèntiques
i veraces. Per tant, afavoreix que les persones
siguin més felices, tant si estan soles, com en
companyia d’uns altres.

Per exemple, l’artista busca aquesta solitud
efectiva, perquè li possibilita la creació del
seu art. La musa inspiradora no és més que
un treball en solitud, exigent i disciplinat. La
majoria d’artistes saben que en cada persona
resideix una profunditat que podem descobrir,
a partir d’una experiència personal que
requereix uns elements fonamentals com
l’assossec, l’abandó de l’acció, contemplació
i espais buits de sorolls i coses.

Però les presses i la voràgine del món
acostumen a adormir aquesta profunditat
que hi ha, no solament en l’artista, sinó en tot
ésser humà. Per això avui dia hi ha grups,
institucions, moviments que afavoreixen la
trobada d’un mateix amb la pausa, la meditació
i aquests moments de solitud que són fructífers
per a les persones. Són experiències humanes
riques en interioritat, veracitat; possibiliten
el coneixement personal, l’oportunitat de
reconèixer la sorpresa i gratuïtat de l’ésser de
cadascú. I tot això ens possibilita descobrir
una profunda alegria que afavoreix
l’acceptació de la realitat i de les relacions
humanes.

Aquesta immersió desitjada, constructiva,
serena i solitària, no és ni fugida ni escapisme,
és una zona reservada a aquells que els
agrada la llibertat. Promou i fa possible un
procés d’introspecció personal des de la
mateixa realitat. I, des d’aquí sorgeix amb
més facilitat l’amor altruista, la solidaritat, el
sentit de la vida i el desig de construir felicitat
al meu voltant des del que sóc: un ésser,
irrepetible, únic, obert a la trobada joiosa
amb els altres.

Per Anna M. Ollé i Borque,
Col·laboradora de l’Àmbit Maria Co-
rral. Santo Domingo (República Domi-
nicana), març 2009

LA CRISI, UNA NOVA
OPORTUNITAT

Que la globalització és una realitat en dóna
testimoni aquesta crisi mundial que vivim. Qui
més qui menys pateix o coneix a algú que està
patint els seus efectes. Com una fitxa de

dòmino que, en caure, empeny les altres creant
un suau moviment en cadena, la crisi mou una
caiguda lliure d’una societat que fins aleshores
també es movia, però en una direcció potser no
gaire ideal.

Però els éssers humans, adaptables per
naturalesa, ja hem començat a fer de la crisi
una nova oportunitat. Molts han triat aprofitar
aquest temps d’atur formant-se millor, creixent
en coneixements que els ajudin a reincorporar-
se millor a la seva futura vida laboral. Altres han
esforçat al màxim les seves neurones i s’han
tornat imaginatius, creant noves empreses i
nous llocs de treball. D’altres han vist en aquest
temps d’impasse un temps privilegiat per a
poder estar més estona amb els fills i la família.
És clar que no tot han estat reaccions positives
a una crisi no volguda, però les negatives ja les
coneixem, no cal tornar-les a repetir. Aquest
any algunes persones han fet una opció per
l’optimisme, perquè les coses ja no poden anar
pitjor. Ara toca millorar.

Quan tenim una crisi personal, de la mena que
sigui, creiem que és un fet negatiu. De fet, els
manuals de psicologia afirmen que les crisis són
naturals i normals. Produeixen en la persona un
terrabastall que, si se supera positivament,
l’ajudarà a fer una gran passa de maduresa
personal. Les crisis ajuden a replantejar el món
que creem al nostre voltant, re-creant-lo i
donant-li la dimensió i el lloc correctes. Qui no
ha sentit el desengany, la pèrdua, el canvi
indesitjat? Les crisis que hem patit ens ho han
fet passar malament però, passat un temps –
anys, mesos, dies– sentim que hem aprofitat
per al nostre creixement allò que ens han pogut
ensenyar.

La crisi mundial ens està ensenyant una cosa:
cal un canvi. Hem de fer un procés de reflexió
i veure quin és el rerefons de tot. S’ha vist que
si la societat es recolza en el capital, la cosa
s’enfonsa tan bon punt corre un rumor d’alerta.
Quantes persones arruïnades han vist com,
amb els seus diners, desapareixia també
l’objectiu de la seva vida!

Els pobres: aquests –i em refereixo als més
pobres d’entre els pobres– no hi perden. Sempre
han estat rics en altres aspectes, com, per
exemple, en temps. Asseguts en un banc de
pedra del poble que mai a la vida han abandonat,
contemplen la seva riquesa en temps i en
gaudeixen. La crisi ens ofereix una nova
oportunitat: seiem i contemplem el camí fet i
preparem-nos per a un futur diferent, qui sap
de quina mena, però segurament millor per a
nosaltres, que haurem sortit de la crisi amb més
maduresa per a refer la nostra vida com a
societat global.

Per Mónica Moyano Prieto,
col·laboradora de l’Àmbit Maria Corral.
Xina, març 2009

Àmbit Maria Corral
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Juntes de govern

de Vila-seca
Adjudicades obres del Fons d’Inversió
Local
La junta de govern ha ajudicat aquest mes
de març diverses obres incloses en el Fons
d’Inversió Local de l’Estat.
D’una banda, s’ha encarregat a l’empresa
CYRA Salou les obres de millora del paviment
del pati del CEIP Torroja. Els treballs
compten amb un pressupost de
200.097,43 euros.
D’altra banda, s’ha encarregat a l’empresa
Construccions Ferré SL l’adequació i
reparació de la pista interior del pavelló
poliesportiu. Les obres s’han adjudicat per
201.952,11 euros.

Ajuts als afectats pel vendaval
L’Ajuntament de Vila-seca avançarà
61.446,4 euros per poder reconstruir els
habitatges que es van veure més afectats
per l’intens vendaval del passat 24 de
gener. La ventada, que va deixar molts
desperfectes arreu del municipi, va fer
caure una grua de grans dimensions sobre
quatre cases del carrer Mossèn Lluís Batlle
del barri Miramar.
El cost de la reconstrucció serà cobert per
les asseguradores, però els veïns han
demanat el suport del consistori per poder
iniciar les obres.
La junta de govern local ha acordat avançar
els diners per a la reparació, amb la condició
que els veïns els retornin tant bon punt
cobrin l’assegurança.

Digitalització d’arxius documentals
L’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
està immers en un procés de catalogació
i digitalització dels seus fons documentals,
per tal de facilitar-ne la conservació i també
l’accés als historiadors. Entre aquest fons
documental, hi ha el de la parròquia de
Sant Esteve de Vila-seca, que recull molta
informació sobre el municipi i la gent que
hi ha viscut al llarg dels segles.
L’Ajuntament aportarà 10.000 euros,
dividits en dues anualitats, per tal de
col·laborar  en aquestes tasques de
digitalització.
D’altra banda, es destinaran 5.354 euros
per tal d’elaborar un catàleg complet del
fons local que hi ha a la biblioteca de Vila-
seca i fer-lo accessible a través d’Internet.
La part més important d’aquests diners,
3.964,88 euros, es destinaran a la
localització i catalogació de tot el fons
bibliogràfic. La resta s’invertiran en la creació

d’una base de dades documental, que
es podrà consultar a través del web de
la biblioteca.

Despeses educació
L’Ajuntament destinarà 48.008 euros
per cobrir despeses relacionades amb
educació.
Una part important d’aquests diners,
25.900 euros, permetran finançar
activitats relacionades amb el pla educatiu
d’entorn. Entre aquestes hi ha les
activitats lectives que realitzen els col·legis
del municipi fora de l’horari escolar. També

hi ha una part destinada al servei d’acollida,
que ofereixen alguns centres, i a activitats
esportives, que es realitzen en
col·laboració amb el Consell Comarcal del
Tarragonès.
També s’han consignat 19.000 euros
per finançar el funcionament dels centres
oberts de Vila-seca, La Pineda i La Plana.
Aquests centres, de titularitat municipal,
donen servei a nens i joves amb la finalitat
de facilitar-ne la integració i evitar que
caiguin en conductes de risc.
La junta de govern local també ha aprovat

Subvencions a entitats esportives

Associació Veterans de Futbol                         1.950 euros
Club de Bàsquet Vila-seca                             17.400 euros
Club Ciclisme Sant Esteve                                  380 euros
Club Ciclisme Vila-seca                                    2.300 euros
Club de Tir Sant Esteve                                 5.200 euros
Club d’Hoquei Vila-seca                                22.500 euros
Club de Futbol Vila-seca                               17.400 euros
Club Natació Vila-seca                                  10.200 euros
Club Petanca La Plana                                   1.500 euros
Club Petanca Vila-seca                                   1.250 euros
Club de Tennis Vila-seca                                1.400 euros
Club Vila-seca Futbol Sala                               5.500 euros
Escola de Ciclisme Municipal                            6.400 euros
Patí Club Vila-seca                                        3.500 euros
Penya de Pescadors Esportius                        2.460 euros
Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural      2.200 euros
Societat Protectora de la Caça                       2.300 euros
Club Atletisme Vila-seca                                 8.200 euros
CN Reus Ploms (Volta ciclista a Tarragona)       2.000 euros
Federació Catalana de Taekondo                    3.000 euros
Total                   113.040 euros

  Subvencions a entitats culturals i socials
Associació de Veïns Miramar-Les Illes                     5.113 euros
Associació de Veïns de la Plana                            4.518 euros
Associació de Veïns Colomí                                  6.167 euros
Associació de Veïns La Formiga                            6.167 euros
Associació de Veïns Santa Maria de la Pineda          6.593 euros
Entitat cultural Trabucaires del Comú                    4.500 euros
Associació Cultural Vila-secans de Motors Antics      5.000 euros
Col·lectiu Cultural Grup de Dones de la Pineda        1.700 euros
Esplai l’Esclop de Vila-seca                                   2.000 euros
Associació de Gent Gran Esplai Sant Esteve           3.578 euros
Associació de Jubilats i Pensionistes La Pineda         1.969 euros
Lliga contra el Càncer                                            710 euros
Voluntaris per Vila-seca                                       1.000 euros
Càritas Parroquial                                               1.862 euros
AVV  La Plana (curs de tall i confecció)                  4.248 euros
Total                 55.125 euros
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una despesa de 3.068 euros per substituir
el sistema d’alarma del CEIP Mestral.
Finalment es destinaran 540 euros per al
funcionament de les aules d’adults dels
tres nuclis del municipi.

Despeses socials
La junta de govern local ha acordat el
pagament de 99.572,99 euros al Consell
Comarcal pel funcionament dels serveis
socials del municipi. Aquesta quantitat
correspon al 50% del cost de gestió de
la Xarxa d’Assistència Primària durant el
2008.
El consistori també pagarà 14.661,76
euros per cobrir les despeses del transport
adaptat de persones amb disminució als
centres ocupacionals.
D’altra banda, la junta de govern local ha
aprovat una partida de 12.754,69 euros
per pagar part del servei d’ajuda a domicili,
que s’ofereix a la gent gran o amb algun
grau de dependència. El Consell Comarcal
del Tarragonès es fa càrrec dels 26435,95
euros restants del cost del servei.

Aportació de terra per fer el mur
verd de l’AP-7
La junta de govern local ha adjudicat a
l’empresa J. Morell els treballs d’aportació
de terra vegetal per fer la plantació del
mur verd, que servirà de pantalla visual
de l’autopista AP-7.
El pressupost és de 21.750 euros.
Aquestes tasques s’emmarquen en el
conveni subscrit entre l’Ajuntament de
Vila-seca i la concessionària ACESA per tal
de fer un mur verd, que preservi la futura
urbanització de la Canaleta de l’impacte
visual i auditiu de la via ràpida.

Regeneració de la platja de la Pineda
L’Ajuntament de Vila-seca ha contractat
l’empresa Sener Ingenieria i Sistemas SA
per supervisar les tasques de regeneració
de la platja de la Pineda. El servei s’ha
adjudicat per 12.110 euros.
Els treballs d’aportació de sorra es faran
passat Setmana Santa i van a càrrec de
l’Autoritat Portuària. Formen part de
l’acord subscrit amb el Port de Tarragona,
per compensar de l’impacte ambiental
del dic de l’escullera sobre la platja vila-
secana. Els realitzarà l’empresa Fomento
de Construcciones i Contratas i costaran
1.200.000 euros. La sorra que es diposita
a la platja és dragada de mar endins.
D’altra banda,  la junta de govern ha
adjudicat a l’empresa Ecolmare Ibérica
SA la instal·lació i manteniment de la
senyalització marítima i els carrils
d’embarcacions de la platja de la Pineda.

Ple de Vila-seca

La platja del Racó comptarà amb una zona
esportiva per practicar futvolei
Ell ple de Vila-seca ha aprovat per unanimitat el pla d’usos de la platja de la Pineda
per aquesta temporada estiuenca. Aquest document, que ha de rebre el vist-i-
plau de la Generalitat, regula anualment els serveis públics i privats amb què es
dotarà la platja.
La principal novetat d’aquesta temporada és que al Racó s’habilitarà amb una àrea
esportiva de 16 x 9 metres per practicar el futvolei.
A més, s’ha acordat restringir més les àrees destinades a la pesca esportiva amb
canya. Aquesta pràctica només es podrà fer a les roques i al tram de platja que va
des del Racó fins a la torre de vigilància de la Creu Roja situada davant del Pinar de
Perruquet. La voluntat del consistori és anar restringint gradualment l’espai
reservat als pescadors amb l’objectiu de garantit la seguretat dels banyistes. S’ha
de tenir en compte, a més, que durant la temporada d’estiu només està permès
pescar de les 22 hores fins les 3 de la matinada. Queda prohibida la pesca
subaquàtica o amb arpons.
D’altra banda, la platja de la Pineda comptarà aquest estiu amb una àrea de jocs
infantils de 400 m2 i tres xarxes per jugar a volei. També s’habilitaran sis àrees de
vorament per a artefactes flotants. Tres d’elles estan reservades per a embarcacions
de la Creu Roja, dues més estan reservades a patins aquàtics i la sisena és per a
petites embarcacions de lleure.
Durant la temporada turística 15 socorristes de la Creu Roja vetllaran per la
seguretat dels banyistes des del punt de salvament i tres torres de vigilància. El
servei de socorrisme estarà operatiu de 10 del matí a 7 de la tarda.
A més, aquest estiu es posarà en marxa una brigada de voluntaris per atendre les
necessitats de persones amb mobilitat reduïda. La platja de la Pineda compta amb
set passos adaptats per permetre l’accés de minusvàlids des del passeig fins al mar.
A més, s’habilitaran dos centres sanitaris, 64 dutxes i sis lavabos, també adaptats
per a gent amb discapacitat.
Els serveis de la platja es completaran amb 14 guinguetes destinades a la venda
de refrescos i gelats.
Cal recordar que l’accés a la platja dels Prats és restringit per a persones
autoritzades per l’Autoritat Portuària
L’aprovació del pla d’usos de la platja de la Pineda va ser l’únic punt de l’ordre del
dia del ple de març a l’Ajuntament de Vila-seca. La sessió va durar 1 minut i 49
segons.

Els treballs compten amb un pressupost de
13.920 euros.
A més, s’ha encarregat a l’empresa Mare
Nostrum la redacció de la candidatura per
obtenir la bandera blava, que acredita la
qualitat dels serveis de les platges.
L’elaboració del document costa 3.770,04
euros.

Juntes de Govern
de Salou

En aplicació de la llei de protecció de
dades, l’Ajuntament de Salou ha decidit
no fer públiques les actes de les juntes
de govern local, ja que en aquests
documents hi figuren noms de
particulars.
El de Salou, com d’altres consistoris del
territori, està estudiant la forma de fer

compatible el dret a la informació
i la transparència, amb la privacitat
dels particulars. De moment, però
el Pont de Fusta no pot tenir accés
directe a les actes de les juntes de
govern, per la qual cosa no pot
informar puntualment dels acords
adoptats.
Els criteris d’aplicació de la llei de
protecció de dades són ambigus i
susceptibles de múltiples
interpretacions, de tal manera que
en cada municipi s’està aplicant de
forma diferent. En el cas de Vila-
seca, les actes de les juntes de
govern s’envien a periodistes,
entitats i fins i tot es poden con-
sultar a través de la web de
l’Ajuntament un cop aprovades.
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PLE ORDINARI DE
MARÇ SALOU
El passat 26 de març tingué lloc el ple
ordinari de l’Ajuntament de Salou, del
que en destacarem els punts següents:
En assumptes de Planificació Territorial,
donar compte de les sentències dictades
pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs ordinari 199/04
interposat per l’Associació per la Defensa
i Protecció del Cap de Salou “Els sards”,
desestimant la demanda, i en el recurs
ordinari interposat pels propietaris de
l’Edifici Playamero contra l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’1
d’octubre de 2003, estimant parcialment
la dermanda.
Es va aprovar inicialment la modificació
puntual del POUM pel que fa a la regulació
dels equipaments comercials i activitats
de serveis, i també es va aprovar el text
refós de la modificació puntual del PUM
referent a les Ordenances Urbanístiques
en relació a la regulació dels locals i
activitats.
En assumptes de Serveis Interns es va
adjudicar el contracte de gestió dels
serveis públics de gestió i explotació de
l’aparcament sota control horari en les
vies públiques (zones blaves) i dels
pàrquings situats en zona de domini públic
marítim terrestre i en altres terrenys o
espais habilitats a l’efecte.
En assumptes d’Acció Social, es va aprovar
el nomenament dels membres del Consell
Consultiu del Voluntariat de Salou, que
són: la Regidora de Benestar Social i
Salut, Martina Fourrier, el Coordinador
d’aquesta àrea de l’Ajuntament, Jordi
Loras; dos representants de cascuna de
les entitats que desenvolupen tasques
en matèria del Voluntariat a Salou i que
estan inscrites al Registre Municipal
d’Entitats i també al Cens d’Entitats de
Voluntariat de Catalunya (l’Associació
Aiguamarina de persones amb disminució
de Salou, l’Esplai Salou, l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, Càrites
Diocesana de Tarragona, l’Associació
Família i Infància digna; la Misión Cristiana
Ministerios Creativos, l’Asociación de
Asistencia Social Eluzai, l’Associació
Familiars Alzheimer de Salou, el Grup de
Dones Salou i la Creu Roja); així com un
representant de cada partit polític amb
representació al consistori, proposat per
cada portaveu (Sonia García, per PSC;
Martina Fourrier, per CiU; Paco Gaya, per
RDS; Montserrat Porter, per FUPS; i Ana

Narbona, pel PP). El Consell Consultiu del
Voluntariat de Salou serà un òrgan de
participació sectorial de caràcter consultiu
de l’Ajuntament, que tindrà la funció
d’assessorar-lo en totes les matèries que
el consistori li consulti mitjançant
l’elaboració d’informes, dictàmens i
qualsevol altre tipus d’aportació i/o
recomanació en matèries de voluntariat.
Ena ssumptes de Serveis a les Persones,
es va aprovar el Mapa d’Instal.lacions
Esportives Municipal, (MIEM). Es tracta
d’un instrument de planificació municipal
que concreta i situa les necessitats
d’equipaments esportius en l’àmbit
municipal. Aquest estudi també es

contrasta amb el Pla director
d’instal·lacions i equipaments de Catalunya
(PIEC). La finalitat del MIEM és la de tenir
un anàlisi i diagnosi de la situació present
de la localitat i fer les propostes d’actuació
per a un període de temps. En aquest
cas, contempla les necessitats i/o objectius
fins a l’any 2015.
També es va aprovar l’adhesió de
l’ajuntament a dues propostes de moció,
una de suport a les associacions de cultura
popular i tradicional catalana relacionades
amb l’ús del foc, i l’altra d’adhesió a la
declaració de la sardana com a dansa
nacional de Catalunya.
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Esports
HOQUEI

1a NACIONAL CATALANA
Ercros Vila-seca / Mataró               3-2
FC Barcelona B / Ercros Vila-seca    1-3
Ercros Vila-seca / Piera                  4-2
Masies Voltregà / Ercros Vila-seca   8-2
Ercros Vila-seca és 3r, amb 15 pg, 2 pe,
6 pp i 47 punts

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ
“A”  Gr.I
Sant Ramon / Vila-seca                 1-8
Vila-seca / SHUM Maçanet             7-5
Classificació final: Vila-seca 1r, amb 10 pg
i 30 punts

Eliminatòries d’accés a fase final
Campionat de Catalunya Aleví “A”
Vilanova C / Vila-seca                    2-1
Vila-seca / Vilanova C                    5-0
Vila-seca passa a la 2a eliminatòria

CAMPIONAT TERR. BENJAMÍ
Vila-seca / Espluga                     17-0
Vendrell A / Vila-seca                   6-1
Vila-seca / Cambrils                      1-0
Vila-seca és 2n, amb 16 pg, 1 pe, 2 pp i
49 punts

CAMPIONAT TERR. PRE-BENJAMÍ
Vila-seca / Espluga                       0-3
Vendrell B / Vila-seca                   1-3
Vila-seca / Cambrils                      3-0

VOLEIBOL
CAMP. CATALUNYA 1a DIV. FEMENÍ
Salou / Sant Boi                           2-3
El Morell / Salou                           3-1
Salou / Olot                                3-0
Santa Coloma / Salou                   3-0
Salou és 6è, amb 10 pg i 11 pp

CAMP.CAT.2a DIV. JUVENIL FEMENÍ
Salou / Caldes                             3-2
Montessori Palau / Salou               0-3
Salou / Sant Esteve                     2-3
Vall d’Hebrón / Salou                   3-0
Salou és 8è, amb 9 pg i 12 pp

CAMP. CATALUNYA  2a DIVISIÓ
CADET FEMENÍ 2a fase Grup C
Arenys / Escola Elisabeth              1-3
Escola Elisabeth / L’Hospitalet       3-0
Classificació final: Escola Elisabeth 1r, amb
10 pg
Camp. Catalunya 2a Divisió Cadet
Femení Fase final
E. Pia Granollers / Escola Elisabeth  0-3
Escola Elisabeth / E. Pia Granollers  1-3

CAMP. CATALUNYA 1a DIVISIÓ
INFANTIL FEMENÍ 2a fase Grup B
Escola Elisabeth / Esplugues          0-3
Escola Elisabeth /Sabadell              0-3
Barça 95 / Escola Elisabeth             3-1
Class.final: Escola Elisabeth 6è, amb 10
pp

1a DIV. ESTATAL MASCULÍ Grup B
Salou / Vall d’Hebrón                    3-0
Xàtiva / Salou                              1-3
Clas. final: Salou 2n, amb 11 pg i 7 pp

FUTBOL SALA
PRIMERA NACIONAL B Gr.2
Tàrrega / Vila-seca                       6-7
Esparreguera / Salou                    0-3
Salou / Tàrrega            3-2
S.Andreu de la Barca / Salou   5-6
Vila-seca / L’Ametlla de Merola       4-7
Salou / Balaguer                          7-4
Vila-seca és 3r, amb 14 pg, 1 pe, 6 pp i
43 punts
Salou és 12è, amb 7 pg, 4 pe, 11 pp i 25
punts

FUTBOL
1a TERRITORIAL Gr.6
Reddis / Vila-seca                         1-1
Vila-seca / Montblanc                    4-1
Ulldecona / Vila-seca                     2-1
Vila-seca / Oleastrum                    3-2

Vila-seca és 8è, amb 9 pg, 10 pe, 7 pp i
37 punts

2a TERRITORIAL Gr.2
Mas Pellicer / Vila-seca B                0-2
Bonavista / Salou                         0-1
Salou / Mas Pellicer                       0-2
Vila-seca B / E. Canonja                0-1
Nàstic B / Vila-seca B                    0-1
E.Canonja / Salou                        2-2
Vila-seca B / Duesaigües                1-2
Salou / Nàstic B                           0-2
Salou és 3r, amb 14 pg, 6 pe, 5 pp i 49
punts
Vila-seca B és 14è, amb 9 pg, 4 pe, 14 pp
i 31 punts

3a TERRITORIAL Gr.23
Salou B / Vilafortuny                     3-0
Montbrió / Salou B                       1-0
Salou B / Pastoreta                      4-3
Mont-roig / Salou B                      2-4
Salou B és 4t, amb 9 pg, 4 pe, 7 pp i 31
punts

JUVENIL 1a DIVISIÓ Grup 8
Salou / Santes Creus                   1-6
Vila-seca / Pare Manyanet            1-2
Baix Camp / Salou                       0-1
La Selva / Vila-seca                      1-3
Salou / Reus Deportiu B               1-6
Vila-seca / La Floresta B                4-0
Vendrell / Salou                           4-2
Vila-seca / Torreforta                    3-1
Vila-seca és 4t, amb 16 pg, 4 pe, 4 pp i
52 punts

En la seva primera temporada a nivell català. l’equip de volei cadet femní de
l’Escola elisabeth ha fet una magnífica temporada



Salou és 15è, amb 4 pg, 1 pe, 19 pp i 13
punts

CADET 1a DIVISIÓ Grup 13
Salou / La Granja                         3-1
Vila-seca / Torredembarra             3-2
La Floresta B / Salou                     1-4
Vila-seca / Torredembarra             3-2
Valls / Vila-seca                            4-3
Vila-seca / Pare Manyanet             0-1
Torredembarra / Salou                  0-1
La Canonja / Vila-seca                   0-1
Vila-seca és 8è, amb 9 pg, 3 pe, 10 pp i
30 punts
Salou és 11è, amb 7 pg, 2 pe, 13 pp i 23
punts

INFANTIL 1a DIVISIÓ Grup 13
La Canonja / Salou                       4-4
Salou / La Floresta                       0-1
Nàstic B / Salou                           2-0
Salou / Montblanc                        1-1
Salou és 11è, amb 4 pg, 7 pe, 13 pp i 19
punts

ALEVÍ 1a DIVISIÓ Grup 13
Valls B / Vila-seca                        0-0
Nàstic B / Salou                          0-1
Vila-seca / Santes Creus              1-3
Salou / Torreforta                       2-2
L’Hospitalet / Vila-seca                 1-0
Les Borges / Salou                       2-1
Vila-seca / Tancat                        2-1
Salou / Valls B                             4-2
Salou és 4t, amb 15 pg, 5 pe, 4 pp i 50
punts
Vila-seca és 14è, amb 4 pg, 5 pe, 15 pp
i 17 punts

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ
Salou / Cerdanyola                       1-4
Europa B / Salou                          3-0
Salou / Vilanova                           2-2
Sant Gabriel B / Salou                   2-0
Salou és 15è, amb 7 pg, 4 pe, 15 pp i 25
punts

BASQUET
COPA CATALUNYA Gr.2
GAM Vila-seca / CIC                   76-72
Cornellà B / GAM Vila-seca          55-74
GAM Vila-seca / Sant Boi            88-62
Grup Barna / GAM Vila-seca        66-73
GAM Vila-seca és 2n, amb 19 pg i 5 pp

CAMPIONAT CATALUNYA MASCULÍ
1a CATEGORIA Gr.2
La Salle Reus / Salou               74-59
Salou / Roser                         77-67
Horta / Salou                         64-81
Salou / Lluïsos de Gràcia          54-66
Salou és 13è, amb 7 pg i 16 pp

CONJUNTA MASCULÍ 2a
TERRITORIAL – SOTS-21
Alcanar / Salou S-21               76-93
Salou S-21 / Cantaires B          60-70
Salou S-21 / La Selva S-21      77-73
Salou S-21 / Calafell B             66-77
Salou S-21 és 12è, amb 5 pg i 18 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULÍ
Fase prèvia Gr.1
Vila-seca / Pare Manyanet        73-77
Claret Valls / Vila-seca             81-40
Vila-seca / Àguiles                   46-57
Torredembarra / Vila-seca        96-41
Vila-seca és 11è, amb 2 pg i 19 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULÍ
Fase prèvia Gr.2
Torredembarra B / Salou          72-39
Salou / TGN Bàsquet B            58-66
Reus Ploms / Salou                 88-33
Salou / AAEET                       59-77
Salou és 13è, amb 22 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell
B Gr.4
AAEET / Salou                       87-37
Salou / Reus Ploms                 73-76
Nàstic MF / Salou                   55-65
Salou és 8è, amb 6 pg i 12 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell
B Gr.5
AAEET Alcover / Vila-seca        60-54
Vila-seca / Xerta                     41-50
Vila-seca és 9è, amb 10 pg i 8 pp

PRE-INFANTIL MASCULI Fase prèvia
G1
Sagrat Cor / Vila-seca               80-30

Vila-seca / AAEET                    69-38
Puigcerver La Salle / Vila-seca    76-56
Vila-seca és 6è, amb 8 pg i 9 pp

CADET FEM. Fase reg. Nivell B2 G6
Vila-seca / CBT MF                    55-47
Vila-seca / Àguiles                     56-35
Mòra d’Ebre / Vila-seca               6-57
Vila-seca és 2n, amb 5 pg i 3 pp

CAMP.CATALUNYA 3a CATEGORIA
A FEMENÍ Gr.1
Valls / Salou                            54-30
Vendrell / Vila-seca                  64-44
Vila-seca / AAEET Alcover         40-34
Salou / Vendrell                       31-54
Classificació final: Vila-seca 9è, amb 3 pg
i 15 pp
Salou 10è, amb 2 pg i 16 pp

TENNIS

LLIURAMENT DE TROFEUS DEL 6è
OBERT VILA DE SALOU
Dissabte dia 7 de març es van disputar les
finals del 6è Obert Vila de Salou a les
instal·lacions del Club Tennis Salou. El
torneig va començar el passat 17 de
gener. Els guanyadors de les diferents
categories van ser:
Femení.-  Benjamí: 1a, Anna Bullo i 2a
Ares Llobera;
 Aleví: 1a,  Laia Arnau i2a,Anna Hortelano;
Infantil: 1a,  Anna García i 2a, Laia Carceller;
Cadet: 1a, Alona Skobkina i 2a, Miriam
Latorre.
Masculí.- Benjami: 1r, Néstor Giribet i 2n,
Pep Canyadell;
Aleví: 1r, Àlex Casas i 2n, Carlos Castellote;

esports
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Infantil: 1r, Gerard Platero i 2n, Albert
Freixes;
Cadet: 1r, Eduard Esteve i 2n, Pablo Gor.

POLIESPORTIU
L’AJUNTAMENT DE SALOU DONA
MATERIAL ESPORTIU A UNA ONG QUE
OPERA A L’ARGENTINA
L’Ajuntament de Salou, a través de les
regidories de Benestar Social i d’Esports,
ha donat a l ’ONG Esport Solidari
Internacional més d’un centenar
d’equipacions de futbol sala, que ja no
s’utilitzaven des de feia uns anys, però
que es trobaven en molt bon estat.
Aquestes peces de roba esportiva, que
va demanar l ’ONG, s’han destinat
concretament als alumnes de l’Escuela nº
514 ‘Provincia de San Luis’, situada a la
Colonia El Saltito de 25 de Mayo-Provincia
de Misiones d’Argentina.

RAIDS
PRIMERA EDICIÓ DE L’OPEN RAID DE
CAMBRILS
El dissabte 7 de març va tenir lloc el 1r
Open Raid X-Race Cambrils, puntuable
per Copa Catalana, prova organitzada
conjuntament entre Naturetime i la Secció
de Muntanya de l’Agrupació Cultural de
Vila-seca. Un total de 61 equips
procedents de tota Catalunya, a més
d’Osca, València i Biscaia,  van reptar al
vent i a l’entorn de Cambrils en una prova
d’aventura divertida, estratègica i exigent.
Tots els equips van començar el raid amb
una prova d’orientació urbana per Cambrils,
on ja es destacaven els equips més forts
i amb millor orientació. Després cada
categoria feia un recorregut adaptat a les
seves característiques. Així, la categoria
iniciació amb 18 equips va vorejar Cambrils
arribant fins el Parc Samà per realitzar una
prova de memòria, tot orientant-se pels
camins i pistes del municipi. La categoria
Aventura, amb 35 equips, va arribar fins al
municipi de Botarell, on realitzaven un
trekking fins al punt geodèsic de “Lo
Bres”. Mentre que a la categoria èlit,
havien de completar un recorregut exigent
de 104km, ascendint  en patins en línia
des de l ’Argentera fins al Castell
d’Escornalbou, per realitzar allí un circuit
de cordes espectacular i un trekking al
voltant de “la Foradada”. Per finalitzar, ja
a Cambrils, els equips patinaven pel carril
bici de ponent i feien un circuit de cordes

a la mateixa meta, format per una zona
d’escalada, un pont de mico i ràpel.
Cal destacar que un repte per a tots,
corredors i organització, va ser el fort
vent regnant a la zona durant tot el dia.
Aquest fet va obligar a l’organització a
anul·lar algun control, així com la prova
de caiac de mar per als equips èlit.
Classificació èlit (absoluta):
1.Sambari X-Trem
2.Bombers de la Generalitat
3.Medilast Sport Lleida X Team
Classificació aventura masculí :
1.CERAP Riudoms
2.Woices.com
3.Tramec Team
Classificació aventura femení :

1.Pussitm
2.Peña Guara Somos Nenas o Marines
3.Síndrome de West
Classificació aventura mixt:
1.Això Raid X-Team
2.Sociedad (I) Limitada.cat
3.Oleastrum
Classificació iniciació masculí:
1.Toloka No
2.Taga 2040
3.Komando Cerveza
Classificació iniciació femení:
1.Noies Montsant
2.Teachers Team
Classificació iniciació mixt:
1.Aligots Raid Team - CNET de Senglar
2.Doctor Zoidberg

3.Dicri Team

El passat 7 de març es va disputar la primera prova puntuable de la
Copa Catalana de Ral·lis absolut, el I Ral·li Pacha-La Pineda. Cedida.
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