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Agenda Cultural

Meteorologia
De l’1 al 30 d’abril (Estació de Vila-seca T0017)

per Carles Jansà

Vila-seca

Dijous 14 a diumenge 17 de maig: Sant Isidre. Festa de
la pagesia. Veieu programa a la segona part de la revista.

Divendres 15 de maig: Música. L’alba del romanticismo.
Orquestra de Cambra de Vila-seca. Evelio Tieles, violí; Fernando
Marina, director. Obres de Mozart, Rossini i Beethoven.
Temporada de concerts de primavera. Auditori Josep Carreras.
A les 22 hores. Preu: 10 euros.

Dissabte 16 de maig: Teatre. Adulteris a Old Saybrook, de
Woody Allen. Grup La Tramoia. Direcció: Alícia Bescós i Josep
Graset. Organitza: Amics del Teatre. Teatre el Centre. A les
22 hores.

Divendres 5 de juny: Música. Del segle XX al segle XXI.
Barcelona Modern Project. Cecilio Tieles, piano; Evelio Tieles,
violí; Marc Moncusí, director. Obres de Benejam, Guinjoan
Schönberg i Riu. Temporada de concerts de primavera.
Auditori Josep Carreras. A les 22 hores. Preu: 18 euros.

Dissabte 13 de juny: Teatre. Fum. Teatre de Guerrilla.
Direcció: Quim Masferrer. Organitza: Amics del Teatre. Teatre
el Centre. A les 22 hores.

A L’ABRIL CADA GOTA EN VAL MIL
Així ho diu la dita popular que enguany s’ha complert
totalment. Els camps fan goig, tots plens de flors de tots
colors. És la plenitud de la primavera en plena apoteosi. Han
plogut més de 100 litres d’aigua, molt ben rebuts i molt ben
aprofitats. Les temperaturas han sigut bastant frasquetes
però amb tendència a l’alça.

Salou

Dissabte 23 de maig:  “The Gospel X-perience in symphony”,
a càrrec de Gospel Viu! i de l’Orquestra de Cambra de
l’Empordà. TAS, a les 22h. Preu entrada: 10 euros, jove i
3a edat, 8 euros
Dimecres 13 de maig Cicle de joves intèprets, a la sala Xavier
Turull de l’EMMS, a les 20h 30: Maria Amorós, viola, i Jordina
Setó, piano.
Dimecres 27 de maig Cicle de joves intèprets, a la sala Xavier
Turull de l’EMMS, a les 20h 30: 8è concurs d’interpretació
musical

DADES DEL PERÍODE 1/4 AL 30/4
Temperatura màxima: 25,8 ºC, el dia 23.
Temperatura mínima: 7,8 ºC, el dia 3.
Mitjana de màximes: 19,9 ºC
Mitjana de mínimes: 10,3 ºC
Temperatura mitjana: 15,1 ºC
Pluja: 104,6 litres/metre2
Tempestes: 2
Vints dominants: Llevant (Est), Llebeig (Sud Est) i Mestral
(Nord Oest)
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Editorial

Portada, per Sònia Martí
La Platja llarga de Salou, rodejada de pins, i amb una fina sorra daurada,
és un dels racons amb més bellesa natural del municipi. Contràriament
al que el seu nom indica, la platja no és la més llarga de Salou ja que té
una mida de 600 m de llargada, però és ideal per aquells que busquen
tranquil·litat

Es el suïcidi polític una opció de futur?. Felip Puig, secretari general
adjunt de Convergència, deu estar convençut que sí, veient la seva
intervenció en els preparatius de la moció de censura que ha posat
en mans de Pere Granados l’alcaldia de Salou. La moció ha deixat
sense alcaldia els socialistes tot just quan faltaven un parell de
mesos pel relleu de Banyeres per Pellicé, cap de llista de la
candidatura de CiU a les darreres municipals. Si Felip Puig volia donar
una bufetada als socialistes, ho ha fet a la cara del cap visible del seu
partit a l’ajuntament de Salou i a la del comité local, que li donava
suport. Quins motius hi pot haver que justifiquin haver cremat
políticament Pellicé, amb dos anys d’alcaldia per davant, a canvi
d’uns hipotètics guanys electorals futurs i un no menys hipotètic
reforçament del paper local de Convergència amb els actius de
FUpS?. La veritat és que s’ens escapen. Tradicionalment, la política
de CDC ha estat la del “peix al cove”, però en aquest cas, el peix
segueix nadant plàcidament i ningú no pot garantir que dins d’un
parell d’anys mossegui l’ham sense esquer de Felip Puig.
FUpS ha jugat les seves cartes per recuperar el poder local,
éticament ni millor ni pitjor que ho han fet socialistes i convergents
en poblacions com ara Constantí, Torredembarra, la Pobla de
Montornès, Roda de Barà o Altafulla, per esmentar els casos més
recents i més propers. El PSC ha complert escrupulosament la seva
part del pacte. RDS també ho ha fet i el PP segueix en el seu paper
d’acòlit de FUpS. El camí escollit per l’aparell de Convergència,
personificat en Felip Puig, és més preocupant: ha negociat a
l’esquena dels representants locals del seu partit, vulnerant la més
elemental democràcia interna, ha trencat sense justificació creible
el pacte de legislatura amb PSC i RDS, i ha desautoritzat Pellicé, el
comité local i els militants de base, majoritaris, que donaven suport
al pacte, deixant-los davant l’alternativa de la dimissió per dignitat
o de l’obediència cega.
Pel que fa al personatge clau, Marc Montagut, s’aferra a l’obediència
a ordres superiors, tants cops invocada al llarg de la història per a
justificar aberracions de tota mena, a l’hora de justificar el seu tèrbol
comportament, i posa la “flexibilitat” per davant dels principis. En
relació als principis i a la flexibilitat, ja ho deia Groucho Marx: “Aquest
són els meus principis, però no pateixi si no li agraden, en tinc
d’altres”. Aludeix pomposament Montagut a la seva “carrera
política” com a fons del seu posicionament, sense el qual el pacte
CDC-FUpS hauria estat inviable, i ens fa venir a la memòria una frase
lapidària d’un il.lustre polític de la transició, Alfonso Guerra: “Qui es
bellugui, no surt a la foto”. A la foto de Felip Puig, Montagut no
haurà sortit bellugat, però per a molts ha quedat ben retratat.
Pels que s’hagin sentit traïts, farem nomès referència a dues frases
de l’escriptor Josep Pla, agafades al vòl del seu llibre “La vida
amarga”. La primera diu: “Els principis són útils  nomès quan s’està
malalt o es tenen molts diners”, i la segona: “Ja sé que l’esdevenidor
dels homes assenyats és en aquesta època el núvol de l’oblit i
l’ombra del silenci”. Pense’m-hi.
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SUCCESSOS
UN FOC EN UN PÀRQUING DE LA VIA
ROMA, A SALOU, CREMA DOS
VEHICLES
ACN / Salou.- Un foc que hi va haver
dimecres 22 d’abril al matí en un pàrquing
a Salou, va cremat completament dos
vehicles, un cotxe i una moto, i va fer
desallotjar 20 veïns, segons van informar
els Bombers de la Generalitat. El foc va
començar a tres quarts de vuit en un
immoble situat al número 15 de la Via
Roma. Es tracta d’un edifici de cinc
plantes que té tres comerços als baixos,
un dels quals, una ferreteria, va quedar
afectada pel fum. L’immoble té dues
escales i només la A va quedar afectada
pel fum. El foc va quedar apagat en una
hora. Després de ventilar l’edifici, cap a
tres quarts de deu els bombers van
acompanyar els veïns a casa seva per
comprovar l’estat dels habitatges. Hi van
treballar cinc dotacions. Alguns serveis
bàsics, com la llum i l’aigua, també es van
veure afectats. No hi va haver cap ferit.

ELS MOSSOS DENUNCIEN SETZE
JOVES PER  POSITIUS  EN CONTROLS
DE DROGUES I ALCOHOL A LA
PINEDA I A SALOU
ACN /.- Els Mossos van denunciar deu
joves per donar positiu en un control
preventiu de drogues i alcohol a la Pineda.
En el control, que es va fer la mitjanit de
dissabte 25 d’abril, van donar positiu tots
els conductors que es van sotmetre a les
proves de detecció de substàncies
estupefaents, en només dues hores.  Els
conductors, d’entre 19 i 22 anys, van

donar positiu en cànnabis, cocaïna i
amfetamines. Tots van ser sancionats
per via administrativa.
També es va imputar un jove,Edgar L.
B., veí de Reus i de nacionalitat
espanyola,que conduïa begut amb una
taxa d’1,08 mg/l, que es considera una
penalment punible, ja que supera els
0,60 mg/l.
La mateixa nit, entre dos quarts de
quatre i dos quarts de sis, efectius dels
Mossos van dur a terme un altre control
d’alcoholèmia, en aquest cas a la carretera
C-14, al terme de Salou, amb sis positius
administratius més per conduir sota els
efectes de l’alcohol.

DETENCIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE
SALOU
La Policia Local de Salou va detenir a les
3.30 hores de la matinada del dia 3 d’abril
tres ciutadans del municipi, un dels quals
és menor i de procedència colombiana
(N.D.J.V.). Els altres dos són de l’Equador
(J.L.E.S.) i de Romania (O. U.) i tenen 18
i 21 anys, respectivament.
En el moment de la detenció, que va
tenir lloc després d’un avís telefònic que
va rebre la Policia Local, els tres individus
estaven a punt de forçar la porta d’una
botiga situada al carrer Terol, mitjançant
l’ús de dues potes de cabra. Pel modus
operandi dels arrestats, els Mossos
d’Esquadra que investigaven el cas no
descartaven la possibilitat que els tres
joves siguin els autors d’altres robatoris
comesos a la ciutat.

UNA BARREJA DE PRODUCTES
TÒXICS OBLIGA A ACTIVAR EL

PROCICAT A SALOU
ACN / Salou.-  El núvol tòxic que es va
formar a l’hotel Molinos Park de Salou, al
carrer Bosc del Quec número 1, va obligar
la Direcció General de Protecció Civil a
activar el passat divendres 24 d’abril al
matí, la fase d’alerta del pla de Protecció
Civil de Catalunya (Procicat). El núvol,
que s’havia produït per la barreja de 400
litres de clor i cinquanta litres de salfumant
en un dipòsit de la sala de màquines de
la piscina exterior de l’hotel, va ser
neutralitzat amb sosa càustica per part
del personal de l ’empresa de
manteniment. Quatre persones van
resultat amb irritació als ulls i les mucoses.
Tres dels ferits van haver de ser
hospitalitzats.

URBANISME
PRESENTAT EL NOU PLA DE VIALITAT
RURAL DE VILA-SECA
L’Ajuntament de vila-seca executarà un
nou Pla de Vialitat Rural en els camins del
terme de titularitat municipal. L’execució
del pla s’allargarà fins l’any 2011, i permetrà
l’arranjament i millora de prop de 10
quilòmetres de camins, amb un
pressupost de 380.000 euros. Les obres,
que cal diferenciar de les de manteniment
que es fan de manera contínua als camins
del terme, inclouen el desbrossament i
neteja, el sanejament dels clots, la
formació de cunetes i l’extensió d’una
capa d’aglomerat asfàltic.
Els camins inclosos en nou Pla són el de
Salou, que parteix ambdòs termes i serà
finançat conjuntament pels dos
ajuntaments, el camí de les comes, el de
la Feredat, el de Mas d’en Gras, el del Mas
de Plana, el del Mas de Larrard, i també
el camí paral.lel a l’autopista AP-7 (entre
el camí de les comes i el del Mas de
Ramon) i el paral.lel a l’A-7, variant de
l’antiga N-340 (entre l’Avinguda Pere
Molas i el camí de Cambrils)

ENDERROQUEN ELS BLOCS IL.LEGALS
DE CASES BLANQUES, A CAP SALOU
Salou.- Els blocs d’apartaments il.legals
de Cases Blanques han desaparegut del
paisatge de Cap Salou. Una excavadora
va començar a enderrocar els edificis 7 i
8 el passat dia 15 d’abril. En total, es
tracta d’ una vintena d’apartaments i
garatges, construïts il·legalment a finals
de la dècada dels setanta, sense llicència
d’obres. Pràcticament mai han estat
habitats, a excepció d’alguns ‘okupes’
que s’hi van instal·lar, causant molèsties
al veïnat. L’enderroc és la culminació d’un
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procés obert per l’Ajuntament l’any
1993. Quinze anys més tard, s’ha
procedit a l’enderroc de forma subsidiària.
Un tema a banda és el futur de l’espai.
És zona declarada com a verda privada,
i l’equip de govern que encapçalava
Antonio Banyeres garantia que mai més
s’hi tornarà a construir.
‘Seria una incoherència’, va declarar el
(en aquell moment) regidor de Planificació
Territorial, Pablo Otal. En el seu lloc, s’hi
plantaran arbres. Els edificis es van
construir de forma il·legal a la zona del
Cap Salou, però una modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana l’any 2003
va permetre que la zona fos edificable,
quan fins aleshores era zona verda privada.
El consistori va ordenar l’enderroc fa un
any emparant-se en una sentència del
1999 que es va veure reforçada per una
resolució del TSJC del 2007. El procés,
però, va quedar aturat perquè la
propietat va demanar la suspensió de
l’execució. Finalment, s’ha executat la
demolició i la sentència diu que l’espai
torni a ser zona verda privada.
Sobre un solar d’uns 9.000 m2, s’hi van
aixecar els dos edificis -que sumen 21
habitatges de 100 m2 i una vintena
d’aparcaments. L’objectiu del consistori
és que l’espai recuperi l’’orografia’ original
i deixar-lo el més ‘digne’ possible, segons
Otal. Els treballs d’enderroc van tenir un
cost de 67.000 euros, que hauran de
ser repercutits sobre el propietari.

L’AJUNTAMENT DE SALOU HA
RENOVAT L’EDIFICI DEL JUTJAT DE
PAU
L’Ajuntament de Salou ha dut a terme
una sèrie d’actuacions de remodelació al
Jutjat de Pau del municipi. Entre les
reformes interiors que s’han fet, per un
import total de 64.588,06 euros, hi ha
l’adaptació del lavabo i del graó d’entrada
principal de l’edifici a les persones amb
movilitat reduïda, el repintat de sostres
i parets, la climatizació de la sala de vistes
i de bodes i de la nova recepció del
mateix jutjat (s’ha canviat el lloc
d’entrada), la restitució del paviment, la
col·locació de cortinatges a la planta
baixa, i la instal·lació d’un sistema de
veus i dades que permetrà una major
agilitat informàtica.

S’HABILITARAN MÉS DE 200
RAMPES PER A VIANANTS ALS
CARRERS DE SALOU
La Junta de Govern Local va aprovar
inicialment la primera fase del Pla
d’Accessibilitat municipal de Salou,
consistent en la construcció d’un total

de 238 rampes per a vianants. L’import
total d’aquesta fase és de 193.279,95
euros i serà finançat d’acord amb
l’establert al conveni de col·laboració
signat per l’Ajuntament amb l’IMSERSO i
la Fundació ONCE: l’IMSERSO aportarà el
54%, el consistori salouenc, el 34% i la
Fundació ONCE el 12% restant.
El procés d’execució de les obres, que
duraran 4 mesos, inclourà demolicions i
neteja de vorera, replanteig de les rampes,
instal·lació de rampes i adaptació de
voreres, senyalització i actuacions per a
poder adaptar el mobiliari urbà. A més,
totes les noves actuacions urbanístiques
que es deriven dels diferents projectes
d’urbanització que es presenten a
l’Ajuntament per tal de ser acceptats i
aprovats han de garantir en tot moment
l’accessibilitat i la utilització amb caràcter
general dels espais públics complint els
criteris bàsics per a la supressió de barreres
arquitectòniques.

TURISME
EL PATRONAT DE TURISME DE SALOU
LLIURA DISTINTIUS DE QUALITAT A
SIS ESTABLIMENTS DEL MUNICIPI
Els sis establiments saluencs que van
finalitzar amb èxit el procés d’implantació
del ‘Sistema Integral de Calidad Turística
Española en Destino’ (SICTED), que inclou
sessions formatives, visites i una auditoria,
van rebre el passat dia 1 d’abril de mans
del president del Patronat de Turisme de
Salou, Marc Montagut, els seus respectius
distintius de qualitat.
El Patronat de Turisme de Salou, com a

entitat gestora d’aquest projecte,
patrocinat per la Federación Española de
Municipios (FEMP) i finançat per la
Secretaría de Estado de Turismo, va
lliurar aquest reconeixement a Regalart,
Hotel Dorada Palace, Hotel Magnòlia,
Hotel Sol Costa Daurada, Hotel Villamarina
i les Oficines de Turisme del Patronat de
Turisme de Salou
L’any passat Salou va iniciar la primera
fase d’implantació del SICTED, l’objectiu
del qual és establir, proporcionant les
eines necessàries, un control de la gestió
de la qualitat del servei que s’ofereix a
totes les empreses i activitats
econòmiques relacionades directament i
indirectament amb el  turisme.
En aquests moments, el Patronat de
Turisme de Salou treballa ja en la segona
fase d’implantació del SICTED en altres
empreses i establiments interessats en
participar en aquest projecte. També
s’ha proposat com a objectiu, aconseguir
la implantació d’aquest sistema a les
principals platges de la ciutat, que s’afegiria
a les certificacions ja assolides.
Salou és una de les poques destinacions
de Catalunya que pren part en aquest
projecte i la única de la Costa Daurada. A
la resta de l’Estat, el SICTED es troba
àmpliament implantat.

ELS HOTELS DE LA COSTA DAURADA
VAN SUPERAR L’OCUPACIÓ
PREVISTA PER SETMANA SANTA
ACN / Salou.- ‘Tot i que el temps no ha
acompanyat, ha anat millor del què ens
pensàvem’, afirmava el portaveu de
l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda, Joan Anton Padró. L’associació
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calculava que es podria igualar el volum de
turistes de l’any passat i assolir una ocupació
del 70%, tot i que encara no disposaven
de dades oficials. Molts turistes lamentaven
que hagués fet mal temps. Les previsions
meteorològiques es van complir sense
sorpreses, i això va beneficiar l’oferta de
neu i d’interior, en detriment de la costa,
on el sol, a part de Dijous Sant, hi va lluir
únicament el darrer dia festiu, Dilluns de
Pasqua. ‘Sempre venim a Salou per
Setmana Santa, i mai havíem tingut uns
dies tan dolents’, lamentava amoïnada
una turista basca a la platja de Salou.
L’Associació Hotelera afirmava que no
s’havia experimentat cap ‘retrocés’, i que
se superaran les expectatives d’ocupació,
fixades en un 65%, l’índex que es va
obtenir l’any passat. Padró estimava que
havia vingut el mateix volum de turistes
que al 2008, però enguany han obert
menys hotels, i això acabaria fent pujar el
percentatge d’ocupació.

ELS LOCALS D’OCI NOCTURN
TANCARAN EN PROTESTA PER LA
NEGATIVA A PERMETRE QUE AMPLIÏN
HORARIS EN LLOCS TURÍSTICS
ACN / Barcelona.- La Federació Catalana
d’Associacions d’Activitats Recreatives
Musicals (Fecasarm) ha lamentat que la
Generalitat hagi denegat les ampliacions
horàries demanades per als locals de
restauració i oci per  Setmana Santa i per
tot l’estiu. La patronal destacava que
aquesta es la quarta vegada que es denega
l’ampliació a l’estiu i la primera per a la
Setmana Santa. Davant d’aquesta
negativa, els empresaris tancaran com a
protesta el pròxim 25 de maig. A aquesta
aturada ja s’han adherit locals de Salou i
Calafell. També protestaran per la futura
normativa reguladora dels horaris dels
establiments.
La patronal lamenta que l’administració no
hagi ajudat el sector en temps de crisi.
Fecasarm destaca que el sector de l’oci
català té una davallada en la facturació
superior al 50% els darrers tres anys. Per
això consideren que la denegació de
l’ampliació horària de 30 minuts per a bars,
pubs i restaurants i d’una hora per a les
discoteques i sales de festa, farà que no
es contractin uns 6.000 treballadors i es
deixin d’ingressar uns 20 milions d’euros,
a part dels greus perjudicis econòmics
indirectes que suposarà per al sector
comerç i hoteler.
Els empresaris també protesten per la
futura normativa reguladora del sector
que no diferència per dates segons la

temporada d’hivern o estiu per permetre
major obertura dels locals. En aquest
sentit consideren que ‘no és coherent’
que els bars musicals i les discoteques
de Sitges, Salou o Platja d’Aro tanquin
a la mateixa hora el dia 6 de febrer que
el dia 7 d’agost. En aquest sentit, acusen
a la Generalitat de no conèixer la realitat
del sector.

SOCIETAT
L’AUDIÈNCIA DE TARRAGONA
IMPOSA 46 ANYS DE PRESÓ A
CADASCUN DELS TRES ACUSATS PER
VIOLAR I ROBAR DUES NOIES
ALEMANYES
ACN / Tarragona.- La secció penal de
l’Audiència Provincial de Tarragona va
condemnar el passat 20 d’abril a un total
de 46 anys de presó per a cadascun els
tres homes acusats de violar i robar dues
turistes alemanyes que van recollir amb
el seu cotxe quan feien autoestop. La
sentència considera provada la
culpabil itat dels tres homes de
nacionalitat romanesa en quatre delictes
de violació, un de lesions i un de robatori,
condemnant-los, a més, a indemnitzar
les víctimes en 36.000 euros cadascuna.
Els fets jutjats van tenir lloc el 12 de
desembre de 2007 quan els tres homes
condemnats van recollir les noies i les
van violar i agredir en un paratge
abandonat vora el pantalà de Repsol, a
la Pineda.
Tot i no apreciar agreujants, la sentència
argumenta haver fixat les penes

estipulades per aquests delictes en el
seu tram superior, d’acord amb la petició
del Ministeri Fiscal, en considerar el
‘context de degradació i violència’, així
com ‘els sentiments reactius d’humiliació
i les greus alteracions emocionals’
produïdes a les víctimes, dues noies
alemanyes, FC, de 18 anys, i MS, de 19.
Amb tot, Nutu Munteanu, Pavel Rostas
i Pandele Rostas hauran de complir un
mínim de 20 anys de reclusió en un
centre penitenciari, segons especificava
la sentència de l’Audiència Provincial
d’acord amb la vigent legislació penal.

CONDEMNEN A 33 ANYS I SIS MESOS
DE PRESÓ AL PRINCIPAL ACUSAT
DE MATAR UN GUÀRDIA CIVIL A
SALOU
ACN / Tarragona.- La secció 4a de
l’Audiència de Tarragona va condemnar
el passat 2 d’abril a 33 anys i sis mesos de
presó al principal acusat de matar un
guàrdia civil a Salou, Santo Silverio García
Méndez, pels delictes d’homicidi
consumat, dos delictes d’homicidi en
temptativa, atemptat amb instrument
perillós, robatoris amb violència i
intimidació, detenció il·legal, tinença
il·lícita d’armes, i dues faltes de lesions. A
més, la sentència diu que l’acusat haurà
d’indemnitzar els familiars de la víctima
amb 240.000 euros.
L’Audiència de Tarragona també va
condemnar a Jean Carlos Uribe Peguero
a cinc anys i sis mesos de presó pels
delictes de robatori amb violència i
intimidació, dos delictes de detenció
il·legal i dues faltes de lesions; i el va

G
au

di
nt

 d
el

 s
ol

 d
ur

an
t 

la
 S

et
m

an
a 

Sa
nt

a



77         Pont       Fusta7

NOTICIARI  BREU

absoldre del delicte d’atemptat. Així
mateix, també es va condemnar a Victoria
Carolina Tejada Perdomo a dos anys i nou
mesos pels delictes de robatori amb
violència i intimidació.
El tribunal va considerar provada l’autoria
de García Méndez en l’homicidi del guàrdia
civil Juan Manuel Muñoz, que va tenir lloc
la nit del 2 de març del 2007 a Salou,
quan l’agent mort i dos companys van
intervenir per evitar el segrest d’un
matrimoni propietari d’una joieria, planejat
pels acusats.

REALITZADA UNA DE LES DUES
PROVES ANUALS DE SIRENES DEL
PLASEQCAT
Tarragona (ACN).- La prova de sirenes
del Plaseqcat, que es va dur a terme
dimecres 29 d’abril al matí a 24 municipis
catalans, va disparar el nombre de
trucades al 112, especialment des de
Tarragona i les Terres de l’Ebre. Amb un
total de 172 avisos, les comarques
tarragonines van triplicar la xifra de
trucades respecte a la resta del país. El
director general de Protecció Civil, Josep
Ramon Mora, en va fer una doble lectura.
D’una banda, significa que les sirenes
s’han sentit al territori, però de l’altra,
que la població no hauria estat advertida
del simulacre amb suficient antelació.
També cal tenir en compte que Tarragona
i Ebre concentren 37 de les 58 sirenes
que s’han activat, d’un total de 63 que
hi ha a Catalunya.
Aquests exercicis d’activació simultània
de les sirenes es vénen fent des de l’any
2007, dos cops a l’any -cap a l’abril i al
novembre. L’objectiu és avaluar si s’activa
correctament cada sirena, i si la població
en percep el so. La prova del primer
trimestre d’enguany s’ha valorat
satisfactòriament en relació al primer
objectiu.
Pel que a la perceptibilitat a la població,
no se sabrà fins d’aquí a uns dies, quan
s’hagin recollit tots els informes que han
elaborat els observadors distribuïts pels
municipis implicats -tots ells es troben en
zona de risc químic. L’única dada que s’ha
pogut registrar són les trucades d’alerta
de la població: 172 del Camp i l’Ebre, i poc
més d’una cinquantena de la resta de
Catalunya.
Segons Mora, però, les més de 170
trucades no és una xifra ‘exagerada’,
perquè s’estima que 150.000 veïns viuen
en el radi d’influència del Camp i l’Ebre,
zona on s’han distribuït uns 50.000 fulls
informatius sobre la prova.
Mora va reconèixer que un dels factors a

corregir serà informar la població amb
més antelació. Les sirenes estan situades,
teòricament, perquè se sentin en un
radi de 800 metres, però hi pot influir el
vent. Precisament, per controlar el vent
i com pot arribar, per exemple, a desviar
un núvol tòxic, totes les sirenes que
s’instal·len de nou incorporen una estació
meteorològica.
Dels 24 municipis on han anat sonant les
sirenes de forma simultània, de deu a
dotze del migdia, 3 d’ells (Salou, Vilallonga
del Camp i la Pobla de Mafumet)
estrenaven sirenes noves, amb estació
meteorològica.

INEOS PODRIA ACOMIADAR MÉS
DE 50 TREBALLADORS DE LA
FÀBRICA DE VILA-SECA
Ineos ABS, “joint venture” entre el grup
químico britànic Ineos (que n’ostenta el
51% del capital) i la multinacional química
alemanya Lanxess va comunicar el passat
divendres 17 d’abril als seus trebajadors
que necessita escometre una reducció
de costos fixos d’aproximadamente un
20% «per a fer front al descens en la
demanda de plàstics per a bens de
consum i indústria auxil iar de
l’automoció».

CONTINUEN ELS CURSOS DEL
PROGRAMA INTEGRAL D’ACOLLIDA
PER ALS NOUVINGUTS DE SALOU
Més d’una seixantena de persones
participen en els cursos en llengua
catalana adreçats als nouvinguts de Salou
(el curs de coneixement de l’entorn, el
taller d’habilitats laborals, i el taller
d’habilitats socials per dones) que es van
començar a impartir el passat 20 d’abril.
Aquests cursos estan emmarcats dins el
Programa Integral d’Acollida (PIA) que
es duu a terme al municipi des de l’any
2006, adreçat a nouvinguts, i estan
subvencionats per la Secretaria per la
Immigració de la Generalitat de Catalunya.
A la vegada, s’inclouen dins el Pla
Territorial de Ciutadania del Tarragonès.
Les classes d’aquests nous cursos,
corresponents al segon trimestre,
finalitzaran a l’última setmana de juny.
Al curs de coneixement de l’entorn, s’hi
havien apuntat 22 persones, la majoria
de les quals procedents del Senegal i
Paquistan; però també de Brasil i
Argentina. Aquest curs està dirigit
preferentment a persones que s’acaben
d’empadronar a la localitat i pretén donar
a conèixer als nouvinguts el municipi i
facilitar-los que es puguin moure amb
més autonomia entre les institucions i

que es relacionin amb els veïns. Entre els
continguts temàtics que conté, hi ha els
drets i deures en els àmbits de l’habitatge,
els serveis socials, la salut i la família; i
l’organització territorial i la història, cultura
i festes de la ciutat, etc.
El taller d’habilitats laborals està adreçat a
les persones interessades en aprendre
eines per a la recerca de feina i en
conèixer el sistema laboral del país. A
aquest curs s’hi havien inscrit 24 alumnes,
que en la seva majoria procedeixen del
Senegal, Paquinstan i la Índia. La resta
d’alumnes són de Marroc, Algèria i Rússia.
I el taller d’habilitats socials per a dones té
com a objectiu facilitar l’aprenentatge de
la llengua catalana i l’aproximació cultural
a les dones d’origen estranger. Aquest
taller ha atret l’interès d’una vintena de
dones, sobretot senegaleses. També n’hi
ha, però, de Marroc, Iraq i Rússia.
El passat 3 d’abril, va tenir lloc la festa de
cloenda dels cursos del primer trimestre
(gener-abri l). A aquestes accions
formatives del Programa Integral
d’Acollida, organitzades per la Regidoria
de Ciutadania i Igualtat, s’hi van matricular
un total de 69 persones, procedents de
Senegal, Marroc, Paquistan, la Índia,
Ghana, Brasil, Colòmbia i Equador.

LA CAMPANYA ‘SOM SALOU’
CONTINUA REBENT ADHESIONS
Les últimes entitats que s’han afegit fins
al moment a la campanya ‘Som Salou’
són: Associació de Cuiners de la Costa
Daurada, Acció humanitària, Associació
Col·lectiu Senegalès Tarragona, Casa
Cultural y Recreativa de Andalucía de
Salou, Club Tennis de Salou, Societat de
Pesca Esportiva de Salou i Asociación
Cultural Senegalesa para la Integración.
Ho van fer a través dels respectius
convenis d’adhesió a la campanya ‘Som
Salou’, i ja són gairebé una cinquantena
d’entitats les que s’han sumat a la
campanya.

L’AJUNTAMENT DE SALOU POSA EN
FUNCIONAMENT EL SERVEI
D’OCUPACIÓ LOCAL
L’Ajuntament de Salou ha creat el Servei
d’Ocupació Local amb l’objectiu de
potenciar i ampliar els serveis que es
venien oferint des de la Regidoria
d’Ocupació dirigits a millorar l’accés dels
salouencs al món laboral. Els serveis
s’estructuren a partir d’ara en tres línies:
el servei de Borsa de Treball, el Servei de
Formació i el Servei d’Orientació.
El servei de Borsa de Treball, que funciona
des del 2001, es reforçarà amb dos nous
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serveis, el Club de Recerca de Feina i el
Servei de Prospecció Empresarial. El primer
serà un espai polivalent a disposició
d’aquells usuaris demandants d’ocupació
on podran trobar eines i informació que
els facilitin la recerca de feina com ara
diaris i publicacions, ofertes de feina
publicades, telèfon i fax, models de
currículum i cartes, ordinadors amb accés
a internet, així com l’ajuda i assessorament
d’un tècnic. El Servei de Prospecció
Empresarial pretén ser una eina a disposició
de les empreses de la població a través de
la qual l’Ajuntament podrà detectar les
seves necessitats laborals, formatives,
etc, gràcies a visites periòdiques a les
mateixes.
El Servei de Formació continuarà oferint
formació per l’ocupació a través dels
programes formatius subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Departament de Treball, com és el cas de
l’Escola Taller “Salou Ocupa’t Jove 2" que
actualment està formant a 8 alumnes en
l’ofici de serraller. S’està treballant també
perquè la oferta formativa s’ampliï amb
cursos de formació ocupacional i altres
cursos no subvencionats que fins ara no
s’oferien.
Finalment, s’ha creat un servei nou, el
Servei d’Orientació, que pretén donar i
facilitar les eines d’orientació laboral i
recerca de feina a aquelles persones que
volen accedir al mercat laboral. A partir
d’aquest mes d’abril s’estan realitzant
sessions grupals d’unes tres hores de
durada anomenades “Tècniques de
Recerca de Feina” on s’orienta a l’usuari
a la recerca de feina a través de les noves
tecnologies. A més, el servei ofereix la
possibilitat a les persones aturades i
inscrites en el SOC de poder participar en
el programa IPI (Itineraris Personals
d’Inserció).

ELS EMPADRONATS A SALOU JA
PODEN SOL·LICITAR LA TARGETA
CIUTADANA PER GAUDIR
D’AVANTATGES
El passat dia 16 d’abril l’alcalde de Salou,
Antonio Banyeres, va presentar
la Targeta Ciutadana, que ja poden
sol·licitar els empadronats al municipi a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), de
dilluns a dijous de 8.30 a 18 hores i els
divendres de 8.30 a 14.30 hores.
Es tracta d’una nova eina que acreditarà
la condició d’empadronat/ada al municipi
de Salou a efectes d’accés i ús
d’instal·lacions municipals i gaudi de
descomptes i avantatges en serveis i
activitats organitzades per l’Ajuntament.
La Targeta Ciutadana de Salou està

pensada com un document polivalent
que, gràcies a l’avançada tecnologia que
incorpora, permetrà oferir, de forma
progressiva, les següents prestacions:
· Accés i ús de les instal·lacions esportives
municipals.
· Avantatges en els aparcaments de zona
blava.
· Matrícula a l’Escola de Música.
· Accés als espectacles del TAS.
· Identificació a la Biblioteca Pública
Municipal de Salou.
· Accés al Parc de Nadal, així com a
concerts i activitats municipals en general.
La seva versati l itat i polivalència
possibilitaran que es vagin incorporant
noves prestacions sense cap cost per al
titular. .
L’únic requisit per gaudir de la Targeta
Ciutadana de Salou és estar empadronat/
-da a Salou i sol·licitar-la expressament. La
Targeta Ciutadana de Salou és totalment
gratuïta.

CULTURA
LLIURAMENT DE PREMIS DEL
CONCURS FOTOGRÀFIC
Dimecres 29 d’abril va tenir lloc a la Torre
Vella el lliurament dels premis als sis
guardonats, tres en categoria general i
tres més en categoria local. A l’acte hi va
assitir l’alcalde de la ciutat Pere Granados,
acompanyat de la regidora de Cultura,
Isabel Aguilera, a més d’altres regidors
del govern municipal i nombrós públic.
L’alcalde, va destacar en el seu discurs la
gran importància d’aquest esdeveniment,
no tan sols pel que representa per a la
cultura sinó també pel fet que “es tracta

del primer acte públic al que assisteixo
com a alcalde i ho faig aquí, a la Torre
Vella, un monument que ha estat sota la
meva tutela durant els vuit anys que vaig
ser regidor de Cultura”.

ENSENYAMENT
L’ESCOLA INTERNACIONAL DE
SALOU JA ESTÀ EN TRAMITACIÓ
ADMINISTRATIVA
L’escola internacional reglada en llengua
anglesa de Salou podria ser realitat en un
termini relativament curt de temps. Això
serà possible després que una empresa
-International Education System-, s’hagi
interessat en construir-la i explotar-la i
per tant, hagi presentat la seva oferta al
concurs.
Un cop tancada aquesta primera fase del
procediment negociat, la tramitació
continua endavant i durant els darrers
dies es va procedir a l’obertura de les
pliques amb la proposta administrativa.
Una vegada estudiada i valorada l’oferta
presentada per International Education
System, l’Ajuntament farà una proposta
d’adjudicació que s’hauria d’aprovar en
un ple municipal. Segons el calendari
previst al plec de clàusules, el procés ha
de quedar resolt abans del 16 de maig,
si els canvis en l’equip de govern no
interfereixen el procés.
La finca triada per l’Ajuntament és de
titularitat pública i té un total de 40.432
metres quadrats. Està situada a la
Urbanització Mirador de Salou i té una
superfície màxima edificable de 15.000
metres quadrats.

Els treballs per arranjar la platja de la Pineda van per bon camí. Enguany semblava
necessari quelcom més que una simple aportació de sorra doncs els temporals
havien deixat la platja força malmesa. Les tasques que s’estan duent a terme
sembla que aconsegueixen el seu propòsit deixant la platja en bones condicions
pel seu ús.
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ELS DIMONIS I DIABLES DE
CATALUNYA DEFENSEN LA
NORMATIVA DEL FOC CATALANA
ACN /  Barcelona.- Les colles de diables
consideren que la normativa del foc
catalana regula prou bé les festes populars
que tenen la pirotècnia com a font de
diversió. El president de la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya, Josep
Enric Martí, considera que el decret 252/
1999 de 31 d’agost, més conegut com a
‘decret del foc’, és un bon instrument
perquè ‘es va fer pensant en els elements
festius’ i resol ‘a la perfecció la intervenció
a la via pública’, i les mesures de seguretat
que s’han de prendre.
Totes les alarmes es van disparar a
Catalunya fa uns mesos quan la Comissió
Europea va aprovar la normativa 2007/
23/CE, de regulació de l’ús d’artefactes
de foc, perquè s’entenia que podia
afectar les festes tradicionals en què el
foc juga un paper fonamental, com ara
els correfocs. Les colles de diables i
dimonis van respondre immediatament
amb una gran concentració a Berga, seu
de la Patum, que va reunir milers de
persones.
Encara que la Unió Europea va delegar la
decisió final a cada estat membre,
assegurant que cadascun podia ampliar o
reduir la normativa segons les seves
tradicions, l’amenaça queda més lluny ara
que el Ple del Congrés ha aprovat per
unanimitat una proposició perquè els
diferents territoris puguin decidir quines
festes queden eximides d’aquest directiva
europea de la pirotècnia.
Fins ara, a Catalunya s’ha seguit una
normativa pròpia, el decret 252/1999 de
31 d’agost, que es va consensuar entre
tots els agents implicats en les festes de
foc per solucionar el buit legal que hi
havia fins al moment, que impedia, entre
altres coses, que les empreses
d’assegurança es fessin càrrec d’aquestes
festes.
Des de la Federació de Diables i Dimonis
de Catalunya, Josep Enric Martí creu que
el decret del foc estipula ‘perfectament’
alguns aspectes bàsics, com ara quines
són les responsabilitats que han d’assumir
els grups, les mesures de seguretat que
s’han de prendre o les pòlisses
d’assegurances que s’han de cobrir.
‘Podem considerar que abans de la
directiva europea teníem la nostra
activitat ben regulada’, apunta el
president de la federació.
Tot i així, Martí lamenta que, segons
aquest decret, el Govern té
competències sobre els elements festius,
mentre que el control de la utilització del

material pirotècnic depèn de l’Estat. I
en aquesta festa es barregen les dues
coses, de manera que la federació
evidencia un ‘buit legal’ i una ‘manca de
legislació’, que sí que s’hauria de
solucionar.
Per al responsable de la federació, la
situació ‘òptima’ i ‘més lògica’ és que la
Generalitat tingui transferides les
competències d’ús de material
pirotècnic per a grups de cultura popular,
‘ja siguin grans com infantils, sempre i
quan aquest material es destini a un
grup festiu’.

LA MÍTICA CARRETILLADA DE
L’ARBOÇ
Un dels ritus de foc més mítics dins del
món dels diables és la Carretillada del ball
de diables de l’Arboç, que se celebra a
l’agost des de fa més de cent anys. La
colla actualment integrada per 75
diables, es remunta al 1770, quan se’n
té la primera notícia històrica. El secretari
de l’entitat, Josep Maria Jané, considera
que la normativa europea ha estat una
‘badada’ dels eurodiputats catalans. ‘Ara
es pengen la medalla d’anar-hi en contra,
però si s’apliqués, es carregaria la cultura
popular del país d’una manera bàrbara’,
declara Jané.
A la Carretillada, els infants no toquen la
munició gran, sinó que tiren piules i
només poden portar una ‘carretilla’ a la
mà, enlloc de vàries com fan els adults.
A més, acompanyant els més petits de
la festa, sempre hi van els pares.

ELS NENS VAN SEMPRE AMB ADULTS
A L’AQUELARRE DE CERVERA
El cap de colla dels diables Carranquers
de Cervera, Xavier Martí, com tota la
resta d’entitats i associacions que estan

vinculades amb el món del foc, desitja i
espera que no els calgui patir per les
possibles conseqüències de la normativa
europea del foc perquè seria molt
‘deplorable’ que 800 anys d’història de
festes i tradicions sobre el foc se n’anessin
a ‘fer punyetes’.
A l’Aquelarre hi participen els Carranquers
de Cervera amb un centenar de persones
entre diables, músics i transportadors de
carretilles.  En total s’hi poden arribar a
cremar més de 3.000 carretilles en una nit,
i uns 600 sortidors de foc.

ELS INFANTS DE LA MOMEROTA NO
TOQUEN EL FOC
Des de Mataró, un dels responsables de la
colla La Momerota, Joan Sala, explica que
actualment els riscos dels correfocs estan
molt ‘minimitzats’, tant pel desplegament
de cossos de seguretat, com Bombers,
Creu Roja o Protecció Civil, com per
l’experiència que han adquirit les diferents
colles al llarg dels anys.
Pel que fa a la política infantil, des de la
Momerota ho tenen clar: els infants no
porten el foc directament a les mans, sinó
que van amagats dins d’un ninot que tira
foc.

VESTUARI DE SEGURETAT
Un altre dels sectors que viu de prop el risc
de les festes populars amb foc és el tèxtil.
La Gemma Malé és dissenyadora de vestuari
per a colles de diables d’arreu de Catalunya
i assegura que són les pròpies colles les que
més vetllen per la seva seguretat. Malé
comenta que generalment ‘demanen
especial protecció per a punys, coll i cap’.
Segons detalla Malé, cada jaqueta amb
caputxa pot costar entre 200 i 300 euros
i tenen una durada d’uns tres anys.
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Salta la sorpresa
El dia 7 d’abril va sortir a la llum una notícia
bomba: CDC i FUpS feien públic un
comunicat donant a conèixer els seus
acords de col·laboració en l’àmbit de
Salou, amb la immediata conseqüència
de la presentació d’una moció de censura
que havia de portar a l’alcaldia el fins
aleshores portaveu de FUpS, Pere
Granados. Segons el comunicat
esmentat, ambdós partits es declaraven
disposats a treballar “conjuntament i
coordinadament” en un procés “que ha
de permetre anar en una única llista
electoral a les eleccions municipals de
l’any 2011". Aquest objectiu a dos anys
vista implicava impedir l’accés a l’alcaldia
de Salvador Pellicé, cap de llista de CiU
(coalició que aplega CDC i UDC) a les
passades eleccions locals, en virtut del
pacte formalitzat en el seu moment pels
respectius comitès locals del PSC, CiU i
RDS, que propiciava accés a l’alcaldia els
dos primers anys d’Antonio Banyeres
(PSC) i de Salvador Pellicé (CiU) a partir
del proper mes de juny. El pacte tripartit
PSC-CiU-RDS, que ja s’anunciava durant
la campanya electoral de les eleccions
municipals, impedia la continuïtat al cap
del govern local d’Esteve Ferran (FUpS),
que encapçalava la llista més votada i que
després de 17 anys com a alcalde va
renunciar a exercir de simple regidor a
l’oposició, deixant la representació del
seu partit a l’Ajuntament en mans de
Pere Granados. La materialització del
pacte tripartit va haver de superar
l’oposició d’una part minoritària de la
mil itància local de CDC i intents
d’aproximació d’última hora entre FUpS i

CiU, que van ser arbitrats, de comú acord
entre les parts, per Josep Poblet, alcalde
de Vila-seca i actual president de la
Diputació.
D’altra manera, el pacte de legislatura
subscrit per les agrupacions locals de PSC
i CiU i del partit d’àmbit local RDS, l’acord
entre CDC i FUpS, partit també d’àmbit
local, va ser signat per Felip Puig, secretari
general adjunt de CDC i pel mateix Pere
Granados, secretari general de FUpS. El
comitè local de CDC no va intervenir en
les negociacions ni va ser informat de
l’acord, que instava els seus militants
Salvador Pellicé i Marc Montagut a “donar
suport a la candidatura del regidor Pere
Granados, com a representant de la llista
més votada l’any 2007 a Salou, en la
moció de censura” que es va presentar al
registre de l’Ajuntament.
En resum, el pacte CDC-FUpS significava
per a CDC barrar el pas a l’alcaldia al
candidat del seu partit, Salvador Pellicé,
en benefici del segon de la llista electoral
de FUpS. A canvi, uns hipotètics beneficis
pels interessos de CiU a partir del 2011 i
“del suport de FUpS a la candidatura de
CiU a les eleccions catalanes del 2010, i la
preparació d’una comissió conjunta per
tal de treballar el pla d’actuació a seguir”
en el futur. El comitè local de CiU, ignorat
i menystingut per la direcció del partit,
quedava desautoritzat i abocat a la
renúncia o a l’enfrontament contra la
maquinària del partit, amb totes les de
perdre. Salvador Pellicé, que va ser “fitxat”
com a independent per anar de cap de
llista de CiU a les darreres eleccions locals,
resultava bandejat igualment per la direcció
del partit sense cap justificació d’una

mesura tan dràstica acordada a la seva
esquena. Per altra part, tant el PSC com
RDS havien complert la seva part del
pacte tripartit, i el PP tornava a donar
suport als seus aliats naturals.
L’aritmèrica dels vots necessaris per dur
a terme la moció de censura pactada per
CDC i FUpS quedava assegurada pels
vots favorables del PP i del regidor de
CDC Marc Montagut. En anteriors
eleccions municipals Montagut havia
figurat com a cap de llista de CiU, i en les
darreres va ser el segon, precedit per
Salvador Pellicé. Per la seva part, l’altre
component de CiU, UDC, va ser
igualment ignorada pels acords promoguts
per Felip Puig i secundats per Marc
Montagut, que va optar per no complir
els acords del comitè local i obeir les
ordres del secretari general adjunt.

El nou pacte de govern de Salou es
presenta en societat
Dimecres dia 8 es presentava en roda de
premsa el nou pacte de govern de Salou
integrat per FUpS, CDC i PP. Van
assegurar que treballarien per recuperar
l’estatus de la ciutat com a “referent” i
fer oblidar els dos últims anys, segons la
seva manera de veure “els pitjors de la
història de Salou com a municipi
independent”. Els integrants del pacte
consideraven que la situació que vivia la
vila “no era la que voldrien” i creien que
Salou ha de millorar i seguir el rumb que
portava abans que el PSC acabés amb
vint anys d’hegemonia del grup de FUpS.
El regidor convergent Marc Montagut es
desmarcava així del pacte que mantenien
PSC, CiU i RDS i convidava tant a l’altre
regidor de CDC, Salvador Pellicé, com a
la regidora d’Unió, Martina Fourier, a fer
el mateix.
Els integrants del futur nou equip de
govern asseguraven que aquest és un
‘pacte de partit’ i que, com a tal, els
membres d’aquests partits havien
d’acatar les directrius dels seus dirigents.
Per això acusaven Salvador Pellicé de
trànsfuga, per no trencar amb el PSC i
RDS, tal com ho havia fet el seu company
de partit, Marc Montagut.
La moció i la consegüent cessió de l’alcaldia
a FUpS, segons Montagut, es basava
també en la idea de crear unes sinèrgies
que permetin a tots dos partits presentar-
se en una llista conjunta a les properes
eleccions del 2011. D’aquesta manera,
en un futur, els independents de FUpS
podrien integrar-se en la disciplina de
CDC, tornant així als orígens ja que el
fundador del partit independent, Esteve

Els representants d’UDC, CDC, PSC i RDS van mostrar la seva sorpresa i
indignació davant la notícia de la mociò de censura

El pacte entre FUpS i la direcció de
Canvia de manera sorprenent l’equip de govern de l’ajuntament de Salou
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Ferran, en formava part abans de la
segregació de Salou.
En la presentació de l’acord de govern,
però, no es van donar gaires detalls més
d’aquesta aposta de futur. Tan sols es va
reafirmar la voluntat de tornar a l’estat de
coses que hi havia abans de les passades
eleccions municipals i a “reconduir la nau
que havia anat a la deriva” els últims dos
anys. El secretari general de FUpS i futur
alcalde, Pere Granados, va portar la veu
cantant de la presentació de l’acord i va
criticar amb duresa la gestió feta per
l’equip de govern encapçalat pels
socialistes i del que també formava part
Montagut. Amb tot, el regidor convergent
va assegurar que no tenia “res en contra”
dels fins ara companys de govern tot i
afirmar que la situació no era l’adequada.
No va explicar, però, el perquè.

L’equip de govern de Salou carrega
contra el convergent Marc Montagut
i l’acusa de trànsfuga
L’equip de govern de Salou considerava,
el mateix dia 8 d’abril quan van comparèixer
en roda de premsa representants de
PSC, CDC UDC i RDS, que el convergent
Marc Montagut era un trànsfuga ja que el
seu vot propiciaria que tirés endavant la
moció de censura. Aquesta és una de les
acusacions que feien tant el PSC com el
company de partit de Montagut, Salvador
Pellicé, i els independents de RDS, que
també es van mostrat “perplexos” per
l’actuació del regidor i perquè, segons
asseguraven, mai va oposar-se al model
de funcionament de l’actual govern, del
qual en formava part. Així mateix l’alcalde,
Antonio Banyeres, va lamentar que
Montagut no li comentés personalment
les seves intencions.
Salvador Pellicé assegurava que no entenia
les motivacions del trencament de
l’estabilitat del govern municipal i el fet
que el seu company de partit desobeeixi
les indicacions de l’agrupació local
convergent i del soci de coalició, UDC.
Agrupació local d’uns i direcció nacional
dels altres ja havien mostrat el seu rebuig
explícit a aquesta moció de censura i als
moviments de Montagut. Pellicé, que
havia d’assumir l’alcaldia en un parell de
mesos, assegurava no entendre els motius
del regidor convergent, segon a la llista a
les passades eleccions municipals, per
deixar un govern en el qual el seu partit
tenia l’oportunitat d’accedir a l’alcaldia i
que “compta amb el suport del poble”.
Així, considerava que “si la moció prospera,
el proper 21 d’abril, es trencaran les
il·lusions de molta gent” i afirmava que

“aquesta no és manera de fer política”.
En la mateixa línia l’alcalde socialista de
Salou, Antonio Banyeres, demanava a
Montagut que s’expliqués i donés les
seves raons per trencar un pacte de
govern que tan sols ha durat dos anys
però que estava “posant les bases del
retorn a la normalitat del municipi després
de vint anys de ferranisme”. Igualment
es va mostrar crític amb el fet que el
secretari general de FUpS, Pere Granados
fos qui es postulés com a nou alcalde
quan no va encapçalar la llista del seu
partit. Així mateix creia que Montagut no
era coherent, ja que en l’anterior mandat
ja va abandonar l’equip de govern per
desavinences amb FUpS, amb qui ara
tornaria a governar.
Per la seva banda la regidora d’UDC,
Martina Fourier, va acusar Montagut
d’actuar “sibil·linament” i també va mostrar
la seva sorpresa per la moció. De la
mateixa manera, el cap de llista d’RDS,
Pablo Otal, trobava que tot plegat no
tenia cap mena de sentit.

Felip Puig defensa el pacte i diu que
era un objectiu del partit des de feia
15 anys
El secretari general adjunt de CDC, Felip
Puig, va defensar aquest dijous dia 9
d’abril la legitimitat del pacte amb FUpS,
perquè d’aquesta manera es donaria el
govern del municipi a la llista més votada,
i va explicar que aquest pacte era un
objectiu que CDC s’havia proposat “des
de feia 15 anys”. Un procés que, segons
va dir, passava per “la reunificació” del
partit amb una força política sorgida de

l’escissió de Salou de Vila-seca i de la qual
en formaven part gent propera a
Convergència. En una entrevista a
COMRàdio, Puig creia que no hi havia
contradicció en les posicions defensades
pel partit a nivell català, ja que es donarà
l’alcaldia a “la llista més votada”.
Puig també va recordar que el pacte
s’havia fet poc abans que el candidat de
CiU arribés a l’alcaldia. “Hem respectat
fins i tot la presidència dels socialistes i
hem impulsat l’operació quan ens tocava
a nosaltres”, va dir, defensant així que
s’havia fet “de forma acurada”. El número
dos de CDC va reconèixer que “vist des
de fora, hi havia certa perplexitat” i que
hi podia haver un “punt de conflicte”,
però va afegir que l’estratègia seria “molt
positiva” per a Salou.

Els partidaris  del govern del tripartit
es manifesten al carrer
Simpatitzants i militants del PSC i veïns de
Salou van convocar una manifestació de
rebuig a la moció de censura el dia 16
d’abril, dijous. Moments abans de la
manifestació la presidenta del comitè de
CDC de Salou, Carme Orts, havia afirmat
que el partit encara no havia decidit si
expulsar el regidor de Turisme, Marc
Montagut, després de donar suport a la
moció de censura, i va anunciar que
demanarien explicacions als caps
d’aquesta formació de Barcelona. ‘A l’hora
de donar suport a la moció de censura no
ens han tingut en compte per a res’, va
lamentar Orts.
La manifestació anava encapçalada per
una pancarta amb el lema ‘Per la dignitat

Felip Puig va explicar davant la militància de CDC per a explicar una decisió
presa sense tenir-los en compte

CDC possibilita la moció de censura
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de Salou’, mentre els participants
cridaven ‘Montagut ets un venut’ i feien
sonar centenars de xiulets.
Els manifestants, uns 250 segons
diferents estimacions, van sortir al carrer
a les vuit del vespre seguint un recorregut
entre la plaça de la Pau i la plaça de l’11
de Setembre, on van llegir un manifest
contra el nou pacte de govern integrat
per FUPS, PP i el regidor convergent
Marc Montagut. En paraules d’Antonio
Banyeres, ‘la moció és un acte legal però
no legítim ja que l’equip de govern
funciona i està complint els seus objectius’,
i la va qualificar de ‘frau al ciutadà’.

Puig reuneix els militants de CDC
Al final de la manifestació hi va haver una
tensa concentració davant la seu de
l’agrupació local de CDC, situada a pocs
metres, on hi havia convocada una reunió
de militants que havia de comptar amb la
presència de Felip Puig. Al voltant d’un
quart d’onze de la nit, el líder convergent
va entrar a la seu del partit envoltat pels
seus escortes. Felip Puig es va desplaçar
a Salou per tal de donar explicacions
sobre el suport a la moció de censura als
militants nacionalistes del municipi. A la
reunió interna de CDC també hi va assistir
el regidor de CiU, Marc Montagut, que
fins aquell moment havia format part de
l’equip de govern.
La major part dels militants del grup
municipal de CiU de Salou havien mostrat
en els darrers dies la seva indignació, ja
que asseguraven que la decisió de
presentar una moció de censura s’havia
fet d’esquenes als socis d’UDC i del
comitè local de CiU. Per aquest motiu el

secretari adjunt de CDC, Felip Puig, que
des dels inicis va donar suport al
trencament de l’equip de govern, es va
desplaçar al municipi per explicar les raons
de la seva postura als seus companys de
partit. Al cap de dues hores d’assemblea,
el secretari adjunt de CDC, Felip Puig, es
va mostrar ‘convençut’ que els seus
companys de partit de Salou acabaran
acceptant la decisió de la direcció nacional
i donant suport a la moció de censura. ‘Si
aquesta moció de censura prospera el
grup de CiU a Salou començarà una nova
etapa que els permetrà convertir-se en la
primera força política del municipi’, va
manifestar Puig, que va dir també que
Salou no serà l’unic cas on CiU actuarà per
tal de tornar al govern municipal.

UDC no dóna suport a la moció de
censura
El dia 17 d’abril, Unió Democràtica de
Catalunya prenia la decisió unànime de no
donar suport a la moció de censura,
després de la reunió que va mantenir
l’executiu local del partit de Salou amb
membres de la direcció de la Intercomarcal
de Tarragona i del comitè de govern.
D’aquesta manera, ratificaven la seva
posició manifestada el 7 d’abril i
continuaven considerant que no hi ha
hagut ‘canvis significatius’ en la localitat
que ‘justifiquin’ el trencament del pacte
establert l’any 2007, entre el PSC, RDS i
CiU. Unió Democràtica expressava així el
seu suport a l’executiu local de Salou i a
la regidora Martina Fourrier.

El PSC ataca
El dia 20 d’abril, dia previ al ple on s’havia

de votar la moció, el primer secretari del
PSC a Tarragona, Xavier Sabaté, va
carregar contra Convergència: ‘CDC no
accepta la democràcia i la vol pervertir
amb trànsfugues i infringint la llei’, va
manifestar Sabaté, que va destacar que
la moció convertiria en alcalde a Pere
Grananados, ‘a qui els salouencs no han
tingut oportunitat de votar’. El primer
secretari del PSC va destacar que a
banda de la de Salou, CDC ha presentat
en els últims mesos altres mocions de
censura per poder dirigir els ajuntaments
tarragonins: la de La Pobla de Montornès,
la de Constantí i la de Torredembarra.
Sabaté també va carregar durament
contra Marc Montagut: ‘Montagut s’ha
convertit en la titella de la direcció de
CDC i mai més podrà mirar a la cara als
ciutadans de Salou’, va manifestar Sabaté,
que va afegir que Montagut ‘passarà a la
història per ser un traïdor’. En aquest
sentit, Antonio Banyeres, va assegurar
que Montagut mai s’havia queixat del
funcionament de l’actual equip de govern
i que sempre se l’havia tingut en compte.
‘De tant consentir-lo potser finalment
l’hem malcriat’, va manifestar Banyeres.
Banyeres va expressar el seu temor al
camí que pugui seguir el nou equip de
govern amb qüestions com ara la
canalització del barranc de Barenys, que
havia de començar a finals del pròxim
octubre. ‘El projecte de canalització
preveu respectar les 19 propietats que
havien de ser expropiades segons la idea
de l’anterior equip de govern, ara però,
no sabem què passarà’, va manifestar
Banyeres.
Una altra qüestió que preocupava
Banyeres eren les finances derivades del
Consorci del CRT. Actualment els
ingressos econòmics d’aquest parc
temàtic es reparteixin a parts iguals entre
els municipis de Salou i Vila-seca. En
l’actual exercici van ser de 900.000 per
a cada municipi. El 2012 s’ha de
renegociar, i un criteri seria fer valdre les
superfícies dels municipis ocupades pel
CRT, un 60% de Salou i un 40% de Vila-
seca, fet que faria reduir els ingressos
destinats a Vila-seca en un 10% i
augmentar els de Salou en la mateixa
proporció. ‘Amb el canvi de govern a
Salou es debatrà la continuació del
consorci’, va afirmar Banyeres. El primer
secretari del PSC a Tarragona, Xavier
Sabaté, no va voler entrar en aquest
tema, però va assegurar que l’alcalde de
Vila-seca,  Josep Poblet, ‘havia optat des
del primer dia per un pacte entre CDC i
FUpS’. ‘Felip Puig i  Josep Poblet han
maquinat la moció de censura ’, va afirmar

Pere Granados, nou alcalde de Salou, rep la felicitació d’Antonio Banyeres en el
ple en què es va votar la moció de censur

El pacte entre FUpS i la direcció de
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Sabaté.

Pere Granados (FUpS), escollit nou
alcalde
Com tot feia preveure, el ple extraordinari
del dia 21 d’abril donava l’alcaldia de
Salou a Pere Granados. El número dos
de la candidatura de Ferran Units per
Salou a les últimes eleccions municipals,
va ser escollit  amb el suport del seu
grup, del PP i del regidor Marc Montagut
per una majoria d’11 vots a 10. Montagut
donava suport a la moció seguint els
mandats de la direcció nacional de CDC
mentre que els dos altres companys de
CiU, un de CDC i l’altra d’UDC, es
mantenien al costat de Banyeres.
Unes 300 persones van presenciar el
nomenament en un plenari d’ambient
crispat amb partidaris d’un i altre bàndol
on els que més es van deixar sentir foren
els detractors de la moció contra el PSC,
RDS i CiU. Aquests van centrar els seus
crits en la persona de Marc Montagut.
Montagut va ser també l’eix de les
crítiques dels regidors de l’equip de
govern sortint, que el van acusar de
mentir, de ser un covard, de trair el
poble i de posar per davant de l’interès
de la ciutadania els interessos partidistes.
Igualment l’alcalde sortint del PSC,
Antonio Banyeres, va augurar que ‘en
els propers mesos es coneixeran nous
interessos amagats’ en el pacte que ha
permès la moció. Així mateix assegurava
que hi havia una ‘manca d’arguments
sòlids’ que justifiquessin una moció erigida
sobre la base de la ‘rancúnia’ dels qui van
perdre l’alcaldia fa dos anys.
Per la seva banda el nou alcalde, Pere
Granados, va dir que el canvi tancava un
període ‘en què no s’han resolt els
reptes que la població de Salou
demanava’ i va assegurar que el pacte
no s’havia fet contra ningú i va obrir les
portes al diàleg amb tots els grups.
El regidor de CDC Salvador Pellicé, que
havia d’assolir l’alcaldia en dos mesos pel
pacte de govern amb el PSC, va ser un
dels més aclamats pels assistents i va
lamentar que Montagut hagués trencat
el compromís adquirit amb la ciutadania
fa dos anys. Igualment va criticar el fet
que Convergència hagués decidit ‘usar’
Salou per a tractes polítics a nivell nacional,
com és l’acord perquè FUpS doni suport
a CiU en la campanya de les eleccions
europees i que ambdós grups planegin
presentar-se junts a les properes
eleccions municipals.

Montagut s’ocuparà d’Urbanisme i
del Hierro recupera Turisme

 El nou alcalde de Salou, Pere Granados
(FUpS), el regidor no adscrit Marc
Montagut i el portaveu popular Alberto
del Hierro van presentar divendres 24
d’abril el cartipàs municipal pel que queda
de mandat, que consta de sis grans
àrees, incloent Alcaldia.
Marc Montagut, exregidor de CDC, és el
nou regidor d’Urbanisme i responsable de
l’Àrea de Gestió del Territori. . El  portaveu
del PP, Alberto del Hierro, torna a ocupar-
se de Turisme i Seguretat Ciutadana, tal
com ja va fer en el passat mandat. El
popular dirigirà les àrees de Promoció,
Estratègia Econòmica i Turisme, i
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i
Mobilitat. El regidor de  FUpS, i tercer
tinent d’alcalde, Jesús Barragán,
encapçalarà l’Àrea de Gestió Econòmica i
Gestió Interna i s’ocuparà d’Hisenda.
De l’Àrea de Promoció, Estratègia
econòmica i Turisme, en dependrà
Promoció econòmica amb Marc Montagut
com a regidor; Comerç, Mercats i Consum
amb el popular Pedro Agustín Lavilla que
debuta com a regidor de l’equip de
govern.
La darrera gran àrea és la de Serveis a la
persona i Manteniment urbà, de la qual
penjaran diferents regidories. D’entre els
edils que ja havien estat al govern municipal
en el passat mandat hi ha Anna Isabel
Aguilera (FUpS) amb Cultura i Festes,
Montserrat Porter (FUpS) amb Salut
Pública i Medi Ambient i Ana Narbona (PP)
amb Acció Social, Dona i Immigració. Els
regidors que tenen càrrec per primera
vegada són David Ninyà (FUpS) amb
Ensenyament, Esports i Lleure; Júlia
Gómez (FUpS) amb Joventut i Infància, i

Pedro Márquez (FUpS) amb Gestió de
Serveis i Manteniment de la ciutat.
L’alcalde Pere Granados va explicar que
pròximament ja informarà del contingut
polític de la seva gestió i no en va avançar
cap detall. El que si que va remarcar és
que vol potenciar el ‘contacte directe
amb el ciutadà, les entitats i la resta de
forces polít iques que no tenen
representació municipal’. Per això va
anunciar una propera ronda de converses
tant amb partits com amb el teixit
associatiu de la ciutat.
Granados també va anunciar que tornarà
a convocar la Junta de Portaveus i la
creació de la Junta de la Presidència, que
estarà composta pel mateix alcalde i pels
tres tinents d’alcalde, i que s’encarregarà
de la coordinació del govern.

Mocions de diferents colors en
pobles veïns
La moció de censura que ha prosperat a
Salou és la primera de la història del
municipi i representa la sisena que es
produeix en aquest mandat al Tarragonès
(Roda de Barà, Pobla de Montornès,
Altafulla, Torredembarra i Constantí).
L’alcaldia de Salou, com la de
Torredembarra, la Pobla de Montornès i
Constantí es trobava en mans socialistes
abans del canvi i CiU ha estat un dels
impulsors d’aquests moviments. Per
contra, a Roda de Barà un pacte entre
PP i PSC va foragitar CiU de l’alcaldia i a
Altafulla el PSC també va aliar-se amb el
PP i grups independents per treure de
l’alcaldia l’ABG, grup filial d’ICV,  que
governava amb el suport d’ERC i CiU.

Aquest és l’equip de govern de l’ajuntament de Salou pels propers dos anys,
amb 6 representats de FUpS, 4 del PP i 1 no adscrit

CDC possibilita la moció de censura
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COMPLETA GUIA TURÍSTICA
VIA BLUETOOTH

A partir del mes de maig el Patronat Municipal de
Turisme de Vila-seca disposa  en una de les seves
oficines de turisme al passeig de Pau Casals, 67 de la
Pineda d’un punt d’emissió amb tecnològia bluetooth,
des d’on es podrà descarregar la nova guia turística de
Vila-seca, en un radi màxim de 50 metres, es a dir es
podrà descarragar directament des de l’oficina de
turisme o al passar per davant al anar a la platja o al parc
aquàtic. Properament es podrà enviar a través de
missatges curts sms des de qualsevol mòbil, així com
des de la nova web turística del Patronat.

La guia ofereix al visitant descarregar-se al seu mòbil
tota la informació turística, cultural, l’agenda d’activitats
i la seva programació, el plànol de situació i qualsevol
altra informació d’interès. Així mateix tots els
establiments que estiguin contemplats a la guia tenen
un accés per poder trucar des de la mateixa guia
bluetooth. Aquest informació està editada en quatre
idiomes, català, castellà, anglès i francès.

La informació es rebrà al mòbil de forma totalment
gratuïta

PARLEM DE... MARISOL NAVARRO

En aquesta inserció del
Patronat de Turisme de Vila-
seca donarem a conèixer la
Marisol Navarro. Qui és i què
fa, per ella mateixa:

La Marisol Navarro és la tècnica de
gestió del Patronat. És la
responsable de publicitat del
Patronat, coordina la web
www.lapinedaplatja.info, la edició
dels opuscle i guies turístiques
que s’editen per promocionar el
municipi, el material gràfic, el
marxandatge i les insercions en
premsa.
Coordina totes les activitats
festives de fidelitació que es fan
a la Pineda durant l’estiu.
Dóna suport a les feines
administratives i de secretaria del
Consell Rector del Patronat.

Doncs això, principalment la meva
feina és aquesta, faig el suport de
gestió a les feines administratives
a més a més de la de responsable
de publicitat.
La part creativa de la publicitat és
el que més m’agrada de la meva
feina. La fotografia m’agrada molt
i la promoció del municipi són les
meves prioritats a l’hora de
treballar, donant molta
importància i força a les
imatges.
El meu interès per les noves
tecnologies fa que es doni a
conèixer la publicitat del municipi
a través d’elles amb la creació de
la nova guia turística amb
tecnologia bluetooth, així com la
nova web del Patronat.

Ja fa uns anys que dediques
les teves energies al món del
turisme local. Com veus la
progressió de Vila-seca?

Fa molt anys que em dedico al
turisme. Tinc la gran sort de poder

dedicar-me a allò que m’agrada i
per allò que m’he preparat. Vaig
acabar la carrera de turisme i he
pogut treballar sempre en aquest
camp.
A començament dels anys 90
vaig començar com informadora
turística al Patronat fins arribar a
aquest moment.
Des de llavors he viscut la gran
progressió de Vila-seca. Sobretot
turísticament a la Pineda que de
manera molt positiva ha estat un
referent de qualitat i modernitat
en el turisme de la Costa Daurada.
Les apostes
urbanístiques de millora al municipi
han estat un encert des del punt
de vista turístic que
conjuntament amb l ’aposta
d’empreses turístiques de qualitat
que tot plegat el fan diferenciar-
se de les altres destinacions
turístiques.

Gràcies.

EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME EDITA
UN NOU OPUSCLE PROMOCIONAL PER DONAR
A CONÈIXER DE MANERA EXHAUSTIVA I
ATRACTIVA EL NOSTRE MUNICIPI ALS
MERCATS EXTERIORS
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Correu Obert
CRISIS III

Si la crisis s’admet com un element que
el que ha fet és posar de manifest les
mancances i misèries del sistema, i arriba
a castigar els lladres i avariciosos que són
al capdavant de les grans empreses i
entitats financeres, benvinguda sigui. I
llàstima no hagués vingut més aviat, que
els danys  haguessin estat  menors.
Perquè volien la globalització i el lliure
mercat una colla de personatges
carregats de màsters en economia,  si no
era per escampar les seves ànsies de
robar arreu del món?
No es pot tolerar que l’avarícia, la rapinya,
l’egoisme, l’especulació, i els pocs
escrúpols puguin dirigir grans empreses i
aportar res bo. Ja sé que ells tenen el
pernil damunt la taula, però en podrien
deixar caure algun tall de tant en tant.
Per sortir-ne caldrà purgar molts pecats.
La classe política en general, d’una vegada
per totes, ha de posar a ratlla tots
aquests poques vergonyes que estan
enfront del sistema financer (moltes
vegades són ells mateixos que quan
surten de la política,  els reciclen per als
diferents consells d’administració). Ja
veurien com si els resultats fossin bons la
gent aniria més a votar.
Cap país se’n sortirà per si sol, i si ho
aconsegueixen d’aquí  a un temps tornarà
ha passar el mateix augmentat.
El sistema de treballar,  produir, generar
i repartir riquesa  ha de fer un gir de cent
vuitanta graus, i ser més transparent i
equitatiu (mirin els resultats que se estan
obtenint a IRIZAR una empresa basca on
tots estan compartint treball i
responsabilitats).
Treball n’hi ha molt. S’ha de tenir en
compte que tot, absolutament tot, és
fruit del treball. El capital per si mateix mai
genera ni feina ni riquesa. La riquesa
sempre és fruit del treball ben fet, és a
dir, que cal preparar la societat, per
produir bens de qualitat i necessaris. El
diner és coquí i covard.
És molt convenient que desapareguin
els paradisos fiscals. Tots em de tenir
dret a produir i rebre  de forma equitativa
el fruit del treball, s’ha de saber de on ve
aquest diner que té tanta necessitat
d’amagar-se. Els paradisos... per anar-hi
a  descansar!
No pot ser que la classe dirigent de
moltes empreses, que han estat els
responsables de la situació que patim,
cobrin molt  més ells amb un any que la
majoria de mortals en tota la seva vida
(no cal mirar massa lluny per trobar gent
d’aquest pelatge). De cap de les maneres
poden justificar el seu sou pel fruit del

treball que fan i ,a sobre, en molts casos
encara es fan blindar el sou.
Tot aquest personal hauria de passar pel
tribunal de La Haya i ser jutjats per crims
contra la humanitat, i prendre’ls  tot el
que han aconseguit de manera irregular
(no dic il·legal perquè la majoria són com
els sastres, es fan fer les lleis a mida).
No és just que un setanta-cinc per cent
de l’energia del planeta la consumeixi un
vint-i-cinc per cent de la població. Cal
treballar per  una societat més justa.
Cal regular l’expansió demogràfica, l’any
1930 la població mundial era de 2000
milions de habitants, en el any 2000 la
població ja era 6000 milions.
S’han de crear reserves biològiques,
vegetals i de tot tipus, perquè l’home
cada vegada es més depredador i està
liquidant totes les reserves energètiques
del planeta.
S’ha d’arribar a la política amb més esperit
de servei, mai com un fi, per oferir al
ciutadà una millor vida i, sobre tot, la
intel·ligència, el treball i la honradesa al
poder.

Josep Forasté Saltó

NO A LA MOCIÓ DE CENSURA!

Portaven dos anys intentant-ho.
Portaven dos anys com voltors encerclant
la carronya a l’espera del moment propici.
Per  despatxos d’uns i d’altres allunyats
de Salou, prometen això i allò, sense
aconseguir-ho mai fins que, la miopia dels
dirigents de l’aparell polític nacional de
Convergència Democràtica de Catalunya
i la feblesa traïdora d’un regidor d’aquesta
formació, el Sr. Marc Montagut, ha donat
fruït en la inconcebible moció de censura
(podríem dir gairebé de “locura”) amb la
qual es pretén aconseguir, per part d’un
regidor de Convergència, arrabassar
l ’alcaldia a un altre regidor de
Convergència, el Sr. Salvador Pellicé, el
qual, d’acord amb els pactes subscrits
amb PSC, CIU i RDS havia de ser Alcalde
el dia 16 de juny de 2009… Però algú
entén alguna cosa?.
L’origen d’aquest enrenou està en la
signatura d’un pacte polític de nova
factura entre la direcció nacional de
Convergència Democràtica de Catalunya
i el partit Ferran Units per Salou (FUPS)
pel qual en les pròximes eleccions
municipals totes dues formacions aniran
juntes. Fins aquí cap problema. La política,
l’art d’allò que és possible, comporta
l’establiment de pactes i acords que
permetin aconseguir els objectius marcats.
Però, calia fer la moció de censura?.
Estan clars els rèdits polítics que volen

treure FUPS i PP ja que, amb la moció de
censura, volen aconseguir governar a
curt termini. Però, que aconsegueix la
direcció de CDC?, ni més ni menys que
perdre l’alcaldia a canvi del compromís
de que, en el seu moment, FUPS i CDC
aniran junts a les eleccions municipals. El
Sr. Granados,  alcaldable de FUPS, ja s’ha
apresurat a deixar clar que no hi haurà
dissolució de FUPS en CDC, sinó la vaga
promesa d’anar en llistes conjuntes. A
canvi,  el Sr. Felip Puig, artífex de l’acord,
li vol treure l’alcaldia a un militant de
Convergència, dividirà el seu partit a
Salou i incorporarà a les llistes electorals
de CDC un personal que només
representa  un  projecte ferit de mort.
Sr. Puig, informi’s bé, que, de tirar
endavant la moció de censura haurà
vostè fet el negoci del Robert de les
cabres, doncs, li recordo, que els vots no
es poden mercadejar com si fossin saques
de paper. La voluntat de la ciutadania de
Salou no es poc comprar ni vendre.
No vull parlar de l’opinió que em mereix
la deriva del Sr. Montagut i no seré més
dur que els seus companys de partit,
simplement vull dir que vaig defensar la
seva honestedat fins que vaig veure la
seva signatura estampada en la renúncia
a formar part de l’equip de govern i en la
moció de censura. La única pregunta
que em va assaltar davant les evidències,
és què els explicarà als seus fills el dia que
li preguntin com és que va presentar la
moció de censura impedint que el seu
cap de llista fos alcalde i com explica les
seves declaracions a la premsa del 14 de
setembre de 2007 en que afirmava
rotundament: “vaig dir que Pellicé seria
alcalde i ho serà”.
D’altra banda, un anàlisi detingut de la
moció de censura i de l’acord polític
entre CDC i FUPS demostra, com deia
més amunt, que el projecte polític de
Ferran Units per Salou s’ha esgotat. El
ferranisme sense Ferran és incapaç de
resistir la pèrdua de lideratge i l’abandó
covard  del seu fundador i necessita
l’aixopluc d’un altre partit que doni la
possibilitat al seus dirigents de continuar
vivint de la política. Això,
independentment del resultat de la
moció, no deixa de ser una oportunitat
per la bona gent de Salou i pels projectes
de futur del poble. En aquesta línia de
defensa de l’interès general ens trobarem
el socialistes, al govern o a l’oposició,
sense preses, però sense pauses. Visca
Salou.!

Zacarias Henar i Moros
Portaveu del Grup Municipal
Socialista de Salou
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BREUS
Informació turística amb
tecnologia bluetooth

A partir del mes de maig, el Patronat
Municipal de Turisme disposa  a la seva
oficina del passeig de Pau Casals, 67 de
la Pineda d’un punt d’emissió amb
tecnològia bluetooth. Des d'aquest lloc
es podrà descarregar la nova guia turís-
tica de Vila-seca, en un radi màxim de
50 metres. Properament es podrà enviar
a través de missatges curts sms des de
qualsevol mòbil, així com des de la nova
web turística del Patronat.

La guia ofereix al visitant descarregar-
se al seu mòbil tota la informació turís-
tica, cultural, l’agenda d’activitats i la
seva programació, el plànol de situació
i qualsevol altra informació d’interès.
Així mateix, tots els establiments que
estiguin contemplats a la guia tenen un
accés per poder trucar des de la mateixa
guia bluetooth.

Aquest informació està editada en
quatre idiomes, català, castellà, anglès i
francès i es rebrà al mòbil de forma
totalment gratuïta.

Enllestides dues obres de
millora a la Pineda

Des de fa unes setmanes ja es troben
enllestides a la Pineda dues obres de
millora urbanística. Executades per
l’Ajuntament de Vila-seca, les obres han
tingut un cost total de 152.342 euros i
han significat la remodelació i substitució
d’una part del paviment del passeig
marítim (57.977 euros) i la renovació
d’un tram de la xarxa de clavegueram
del carrer d’Enrico Carusso, entre el pg.
de Pau Casals i el c. d’Isaac Albéniz.

Vila-seca va celebrar un any més la
Festa de Sant Jordi amb un una nova
edició de la Cantata de Sant Jordi, una
trobada on més de mil dos-cents alumnes
de primària dels CEIP Cal·lípolis, CEIP
Mestral, CEIP La Plana, CEIP Sant Bernat
Calvó, CEIP Miramar i CEIP Torroja i
Miret, van actuar conjuntament amb
l’Orquestra del Conservatori Professional
de Música de Vila-seca, formada per tots
els alumnes del municipi que assisteixen
al conservatori.

En l’acte, que es va desenvolupar al
Pavelló Municipal de Vila-seca, 1.306
persones (1212 alumnes i 94 professors),

La Cantata de Sant Jordi
aplega més de mil escolars

identificats amb un mocador especial
realitzat per l’ocasió amb el lema “Vila-
seca canta”,  van interpretar cançons
populars catalanes i la IV Cantata de Sant
Jordi que enguany va portar per títol “Els
Nas-de-Naps salvem el món” i de la qual
n’és autora Debbie Campbell.

La cantata va estar  dirigida per Maribel
Marín, els arranjaments han estat realitzats
per Marc Torres i Joaquim Vives va ser el
narrador.

L’acte fou organitzat per l’Ajuntament
de Vila-seca, conjuntament amb els Cen-
tres Escolars i el Patronat Municipal de
Música de Vila-seca.

�������	�
�����	���



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.

Després de 19 anys de reclamar
inversions, d’enviar escrits i de realitzar
moltes tasques de neteja i millora des de
l’Ajuntament de Vila-seca, el Ministeri
de Foment ha tret ja a licitació les obres
per a remodelar les vies i les andanes de
l’estació del tren de Vila-seca.

El pressupost de licitació és de 2,95
milions d’euros i les obres formen part de
les actuacions que està realitzant el
Ministeri  per a la connexió del Corredor

RENFE invertirà, per fi, a l’estació
del Mediterrani amb la línia d’alta velocitat
Madrid-Barcelona i amb la línia conven-
cional Reus-Tarragona.

Les obres consistiran en la modificació
de les vies, la construcció de noves
andanes, la construcció d’un pas inferior
proveït de les mesures necessàries per a
donar servei a les persones de mobilitat
reduïda i la modificació de les
instal·lacions d’electrificació i de
seguretat.

Dijous 14  de maig
A les 20,30 hores. A la sala polivalent

de l’Ajuntament, presentació del llibre
“Rabassa Morta”, d’Anselm Aguadé.

Divendres 15  de maig
A les 9,00 hores. Al celler de la Coo-

perativa, esmorzar. (Exclusiu per a socis
de la Cooperativa Agrícola).

A les 11,30 hores. Gimcana de carros.
(A la parada situada a la cruïlla entre

el camí Fondo i l’avinguda de la
Generalitat).

A les 18,00 hores. A plaça de Sant
Antoni, Concentració de Carruatges.

A les 18,15 hores. Pels carrers del
nucli antic, cercavila amb carruatges
acompanyats pel grup «Aires de gralla».

A les 19,00 hores. A l’església Sant
Esteve, ofrena dels fruits i missa.

A les 20,00 hores. A la plaça de Sant
Antoni, danses catalanes amb l’Esbart
dansaire Infantil Ramon d’Olzina.

Dissabte 16 de maig
Excursió a Vall d’Uxó. (Exclusiu per

a socis de la Cooperativa Agrícola).

Diumenge 17 de maig
A les 9,00 hores. Des de la pl. de

l’Església, sortida de la sisena caminada
popular a la Pineda.

SANT ISIDRE
Festa Local de la Pagesia

 Temporada de
primavera a

l'Auditori

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vila-seca acaba
d’adjudicar les obres per a la construcció
d’un Centre d’Atenció Primària / Centre
d’Alta Resolució de Vila-seca, al solar
situat al carrer Galceran de Pinós, xamfrà
amb els carrers de l’Horta Novella i
Castellet de Vila-seca.

Aquesta adjudicació, realitzada a
l’empresa COMSA per 6.696.906 euros,
correspon al projecte de construcció de

L’Ajuntament adjudica la construcció
del nou CAP/CAR de Vila-seca

l’edifici i de l’aparcament soterrat i
d'aquí uns mesos s’adjudicarà
l’equipament del nou centre sanitari.

Pel que fa al finançament,
l’Ajuntament de Vila-seca avança els
diners del cost total de l’obra,11,2
milions d’euros, dels quals 8,6 milions
seran retornats per la Generalitat de
Catalunya i els 2,6 milions restants els
assumirà l’Ajuntament per a la
construcció de l’aparcament soterrat.
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Enguany s’ha dut a terme la desena edició de la Fira de Música al carrer
de Vila-seca. Una Fira que va néixer com a mostra per a, en paraules dels
creadors, portar la música als carrers de la vila, treure-la dels llocs ‘sacres’
i obrir-la a tothom.
Uns quants anys després podem dir que l’objectiu s’han aconseguit. La
Fira s’ha fet un lloc en l’espai d’esdeveniments musicals a Catalunya, tant
en la vessant popular com professional, doncs les xifres així ho atestigüen.
Perquè no ho oblidem pas, el que tenim a Vila-seca és una Fira, en una
fira es ven i es compra, serveix per mostrar els productes als qui
necessiten determinades coses pels seus espais i esdeveniments. Sempre
tenint en compte d’acontentar al públic però sense perdre de vista que
també és un mercat, perxò precisament és atractiu als ulls dels artistes
que no cobren catxet per a venir a actuar. Saben que venint a la Fira es
donen a conèixer i entren en les agendes d’uns quants programadors
culturals i festius. La fira també ha servit per donar-nos a conèixer grups
que amb el temps s’han fet un nom. Noms com foren Pepet i Marieta, Costo
Rico... o més actuals com Manel o Roger Mas.
Observant aquesta consolidació hom es pot preguntar, i ara què? Cap
a on ha d’anar la Fira? Ha de créixer més o aquest format ja li escau?

X Fira de Música al Carrer

La novetat d’enguany
radicava en la
‘joventut’ dels grups
que venien,
emergents se’n diu.
Però no ho va semblar
pas per la qualitat de
les músiques que ens
van oferir. Doncs tot
i ser grups novells no
ho son pas els músics
amb un rofatge a
l’esquena que van
demostrar en totes
les actuacions. Els Naltrus de Vila-seca en accióEls itinerants van tornar a demostrar

perquè tenen un lloc a la Fira

Els Pegatina van fer xalar de
valent

El Parc de la Formiga va congregar
els concerts més nombrosos i
celebrats

L’hort del Centre, un clàssic
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Xa Fira de Música al Carrer de Vila-seca

Voltes va comptar amb l’actuació
multitudinària de Roger Mas

Els sons ètnics van cautivar el
públic

La Fanfarria des Goulames va dur
força seguidors

Una altres vila-secans que es van expremer per la
Fira: Els Band Tocats, la sorpresa.Fi de festa amb soroll, mot soroll

Els calypso, un so encandilador que va recòrrer
els carrers de Vila-seca

L’espai de les Vegas va cautivar a públic,
espectadors i músics



20         Pont       Fusta

La comunicació i els
seus matisos
Per Leticia Soberón, Doctora en
Comunicació Social. Roma, abril 2009

La comunicació contemporània té, en
nombrosos països, nous i indubtables
avantatges de rapidesa, facilitat d’accés
i més participació dels usuaris.
L’anomenada «cultura digital» que resulta
dels mitjans electrònics és un fenomen
nou en la història, del qual tot just
comencem a entreveure les
conseqüències culturals. Per això es
reclama, per a més justícia, la possibilitat
d’accedir a la infraestructura i els mitjans
que permeten aquest diàleg social del
qual encara hi ha milions i milions
d’exclosos.

Potser perquè estem estrenant una etapa
històrica, l’ús d’aquests mitjans està sent
explorat de maneres espontànies, molt
variades i no sempre harmòniques per a
la vida social. Per exemple, ha caigut la
frontera entre el que és públic i el que és
privat. Avui vivim en una espècie de
«casa de vidre» en la qual les barreres
que protegien la intimitat personal s’han
esquerdat, alhora que sembla difuminar-
se la professionalitat en la informació.
Qualsevol usuari d’un telèfon mòbil o
publicador d’un blog pot ser també font
de notícies, anècdotes i rumors que es
difonen en uns segons per tot el llogarret
global. No tan sols personatges famosos
o polítics, sinó qualsevol persona pot
trobar la seva imatge o les seves paraules
espargides i repetides en diversos mitjans,
subjectes a les interpretacions més
variades i contradictòries, i, a més, amb
escasses possibilitats de fer reversible el
procés. Tant si es tracta de dades
personals com institucionals, d’informació
especialitzada o material de difusió
massiva, la «mediesfera» sembla àvida de
continguts, i sense temps per a la
verificació, l’anàlisi i la ponderació. Cert
que un clima comunicacional de llibertats
és l loable perquè sustenta les
democràcies i afavoreix l’equilibri de poders
en la societat, però ha de prevenir-se per
a no caure en una saturació de dades
caçades al vol, xafarderies
intranscendents, emocions oposades i
veritats pel broc gros, amb els naturals
contraatacs per part dels afectats.

¿No és una temeritat somiar que
madurem socialment cap a una major
consciència sobre la importància de la

comunicació, la seva veracitat i el seu
context? No es tracta de recórrer a la
censura ni de limitar la llibertat d’expressió.
Els codis ètics de la comunicació hauran
de ser patrimoni de tots els usuaris,
perquè creix la consciència social que els
diversos àmbits de la informació i la
comunicació requereixen, per a la seva
correcta comprensió, almenys el context
i els matisos necessaris. Uns continguts
transmesos sense el marc adequat poden
ser entesos d’una manera distorsionada
i fins i tot oposada a allò que els va donar
origen. L’excessiva simplificació que prové
de la pressa, acaba per fer minvar la
qualitat de la comunicació i transformar-
la en soroll.

Sobretot en el camp interpersonal, hi ha
aspectes de la vida que requereixen, per
a ser comunicats i compresos, un clima
de confiança i respecte. Cal fer un tram
del camí juntament amb l’altre perquè es
creï el vincle que permet el coneixement
mutu i la confidència. Quan una persona
revela alguna cosa de si mateixa, ha de
sentir per part de l’altre una sincera
acceptació, respecte i comprensió. Si no
és així, el seu missatge corre el risc de ser
interpretat en la clau equivocada o fins
de patir manipulacions per part de
l’interlocutor. Hi ha veritats que, per a
ser compreses en profunditat, demanen
per part de qui escolta un pas interior
d’adhesió, d’afecte almenys incipient,
que permet acollir el do que l’altre fa
revelant la seva identitat. I quin tresor és
la confidència d’una altra persona! Es
crea un espai comú i un vincle amistós,
font d’alegria per a totes dues persones.
Aquestes formes de confidència es donen
no únicament en la relació interpersonal
directa, sinó també –i de vegades amb
més facilitat– a través dels mitjans
electrònics. Ja la generació anterior havia
experimentat la proximitat de familiars o
amics a través del telèfon. Internet, els
mòbils, les xarxes socials, poden acostar,
i molt, persones físicament distants. Però
una condició de l’autèntica amistat en
qualsevol terreny és no comprometre
l’amic, exposant les seves confidències al
domini públic, deixant-lo al descobert i
indefens davant de persones que no
senten per ell l’afecte que els faria
comprensible la informació.

El camí de maduració en la comunicació
digital està tot just començant. Però
aquesta vegada no pot ser només
individual, sinó que haurà de ser en
xarxa.

Àmbit Maria Corral 17/05/09
6a caminada
popular
vila-seca - la
pìneda

Secció de muntanya
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Bon Vent
per Xavier Graset

La Capsa de Música
per Laura Genè

Vestir de frac, no tossir i sobre tot, atenció amb els papers que
emboliquen els caramels! No aplaudir entre moviment i
moviment, romandre en absolut silenci.. quina tensió, oi? En
certa manera, pot semblar que abans d’anar a escoltar un
concert de música clàssica hauríem de fer un curset de
preparació amb manual d’instruccions inclòs. Per què aquesta
sèrie de convencions?
Les convencions socials són bàsiques per a determinar qui
forma part d’un grup i qui no, per delimitar els que estan dins
de i els exclosos. En un concert de heavy metal, si vas amb
corbata i americana probablement et sentiràs exclòs. Per tant,
serveixen per enfortir lligams entre aquells que es volen sentir
identificats amb, en aquest cas, un tipus de música. La clàssica
s’associa a una imatge de serietat, de culte i de saber. Per això
avui en dia, per escoltar-la gairebé és més important semblar
que “n’entens” que no pas el propi fet d’escoltar-la i simplement
gaudir-la o deixar que ens sorprengui i ens dugui a sensacions,
colors, emocions...com si es tractés d’un quadre.  Quantes
vegades, a mi que sóc músic, se m’ha comentat: “m’ha agradat
molt! Molt bé eh? Clar que jo no hi entenc”. La nostra societat
té clavat al moll de l’òs que per escoltar música clàssica cal
entendre-hi o sino no val la pena ni donar-ne opinió. Estem tan
equivocats! Tota música està feta per, en primer lloc, ser
escoltada. Si després, a més, en coneixes la seva història, el per
què de les seves característiques, el per què de les convencions
que l’envolten, llavors encara es fa més interessant i
probablement es podrà assaborir plenament, però des d’aquí
faig una crida a l’escolta de música només i únicament per
escoltar-la, deixant-nos estar d´històries. I si aplaudim quan no

toca perquè així ho sentim, doncs benvingut sigui. Probablement
aquell que ens miri malament (si algú ho fa) no està disfrutant
ni la meitat. A més, en el món de l’òpera, sense anar més lluny,
el fet d’aplaudir enmig de la representació era tan habitual, que
avui la convenció mana aplaudir! I si no ho fas després d’ una
ària de lluïment de la soprano, per exemple, vol dir que no
aproves com canta. És a dir, les convencions han de ser fruit
de la voluntat del públic entregat i amb voluntat de sentir la
música, i no al revés. Pensem, per acabar, que en segles
anteriors  quelcom tan important com preservar la unitat d’una
obra interpretant-ne sempre tots els seus moviments i sense
interrupció, no existia com a tal. L’intèrpret agafava el moviment
que considerés més adient al públic o a les seves pròpies
qualitats interpretatives. Avui sembla que interpretar el primer
moviment d’un concert seguit del tercer d’un concert diferent
sigui un sacrilegi. Abans la gent escoltava a peu dret, criticava
i parlava mentre la música sonava. Avui, un caramel pot ser la
ruina d’un concert; inclús es pensa en vendre caramels sense
paper. Si us plau! Un intèrpret ha de ser capaç de fer la seva
feina encara que davant seu passin tancs de guerra. Ha
d’entregar-se a la música que estigui oferint, i per tant, no el
molestarà un petit soroll, i si molesta a algú del costat, serà
momentani. Caldria ser una mica més humans en aquest sentit.
Potser així, aquesta música de genis i erudits es tornaria també
més humana i assequible.

S’obre la capsa de música i sona... el segon moviment de la
simfonia número 8 de Beethoven. Deixeu-vos sorprendre!
http://www.youtube.com/watch?v=XwyrTT09LOs

LA TRACTORADA

En plena crisis del sector de l’automòbil,
això sí amb un Saló de l’Automòbil a
Barcelona que contra pronòstic ha
aconseguit aquest 2009 un rècord de
marques, i els follets de la impremta van
fer aparèixer al Diari Oficial de la
Generalitat, el DOG, una ordre que diu
que els tractors no poden circular en
diumenge.
I dic follets perquè el director general
de trànsit el senyor Pérez Moya es va
haver d’apressar a dir que no patís
ningú, que encara que encara que el
DOG faci una referència contra els
vehicles especials, els tractors poden
circular igualment.
Home, que trist, això va passar el mateix
cap de setmana que Catalunya, acollia
el campionat de Fórmula 1 on no hi ha
limitació que valgui, on es crema benzina
i es travessen barreres de velocitat que
no pot regular la variabilitat. És clar la
competició és poderosa, i  omnipotent,
travessa enterraments papals i
telenoticies, la Fórmula és mestressa
dels caps de setmana televisius.

Els tractors no tenen aquesta sort, i
qualsevol follet els pot qüestionar la
seva presència un diumenge a la
carretera. I això passava enmig d’una
cascada d’anuncis dels governs
autonòmics que donen mil euros als
primers valents que es comprin un
cotxe nou. A Catalunya, el president
Montilla, ja li ha dit al ministre Sebastián,
que fins que no tinguem finançament,
no ens ajudarà a canviar-nos el cotxe.
I el tractor ni amb finançament.
Amb aquestes estem. Els tractors que
són els que més fidelment seguirien els
límits dels 80 x hora famosos que hi ha
a l’entrar a Barcelona, són justament
els que els follets volen tenir aparcats.
Si no cal que pateixin tant. L’expansió
dels pobles-ciutat és tan gran que aviat
el follet del DOG no caldrà que prohibeixi
circular els tractors perquè no hi haurà
terra per llaurar. Entre aquells que els
amoïna el so de les campanes, dels
pobles on van a passar el cap de
setmana, els altres que no suporten
l’olor dels fems de les vaques, i ara els
que no volen que un tractor els faci
nosa a la carretera, n’hi ha per constatar

que la societat actual agafa uns tics i
un gir força penós. No sé si n’hem de
dir moobing rural, o no saber quina
terra es trepitja a cada moment, ni
quin país tenim.  Amb un cop d’ull al
cens de la pagesia, és fàcil deduir que
hi ha un grup que ho és justament de
cap de setmana, i entre els que ho són
sempre, ara només els caldrà que la
norma determini  en quin moment
poden fer servir el tractor per anar a
l’avellana, a l’oliva, o a traginar el que
convingui. No havíem quedat a més
que els pagesos ens preserven el
paisatge? Com i quan ho han de fer?
Només pot ser que aquests lapsus  del
DOG siguin al cap d’algú que ni ha
trepitjat mai la terra, ni sap com en
viuen els seus professionals, algú que
de tant neguitejat per controlar la
velocitat, i els embussos, després
s’enlluerni més per Fernando Alonso,
que pels llums d’un tractor.
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Sant Jordi als nostres pobles
Enguany, a Salou la diada de Sant Jordi va estar farcida d’actes (veieu
algunes fotos a la part inferior). A la ja tradicional venda de llibres a la
plaça de Sant Jordi (que no va comptar amb la participació de la secció
local de Convergència), cal afegir-hi la presentació de dos llibres: un al
voltant de la llegenda de Sant Jordi, i l’altre, “Salou 6 pre-textos V”,
editat per l’ajuntament. Les escoles del municipi també van ser escenari
de diversos adreçats a la mainada.

Pel que fa a Vila-seca, la prèvia va ser la presentació d’un llibre de Jordi
Cervera. L’endemà, Sant Jordi, va disposar el gruix d’actes, tenint per
escenari la plaça de l’església. Un reguitzell de parades de flors, llibres i
altres elements van donar color a l’espai. Per la tarda gegants, esbart
i diables van encarregar-se d’amenitzar la festa per donar pas al nou
element festiu del poble, els Trabucaires del Comú.
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A la fresca
per Antoni Mas

- A veure si arriba el bon temps i deixem el fred, que la
Setmana Santa ja ha passat i les farigoles han florit…

-I tant!, aquestes festes semblaven que es perdien,
però la tradició està ben arrelada.

-A la Pepa, la mare del Roman i de la Lídia li vaig sentir  dir
que ...

-Quina  Pepa?

-Sí  home!, la sogre de la Quimeta “Baló” i del Ramonet
“del  Sindicat”…, que també escrivia poesia,  feia les
lletres de les caramelles i les dirigia quan arribava Pasqua,
com que era saxofonista...

-Ah!, la Pepa “Revertera” vols dir, i què dius?, que feia
versos i era saxofonista?...

-No!,  la Pepa no, era Ramonet, coi! Ara no recordo  què
anava a dir...

-Escolta, no és el “Domingu” Boquera qui està al Sindicat?

-Sí, ara sí, però el Ramonet hi va estar  fa uns anys.

 A veure,  la Pepa  “Revertera” explicava que  en temps
llunyans, quan ella era jove, es feia un Via Crucis vivent
que era representat  pels carrers d’aquest poble. La
gent ho vivia i ho sentia “com si fos de veritat!”. Roman,
el fill de la Pepa, deia que el “vell Perruquet” feia de
Nostre Senyor i es deixava el cabell llarg per fer la
representació. I així arribat el dia, “Crist carregat amb la
creu ja no podia més, i queia a terra i un soldat romà,
fuetejant-lo  cridava:  Vinga aixeca’t, tu Cirineu porta la
creu!”. Vaja, un Calvari!.

Explicava Jaume Rovira “el Ros”, que quan ell era jove
feia d’aprenent de barber a cal  “Cantaré”, i va arribar la
notícia  que reclutaven gent per anar a fer de portadors
als passos de la processó de Tarragona. La veu va córrer
pel poble i Jaumet Marcelo que sempre estava a punt de
dir-la, es va trobar amb Arturo Graset i un altre que
l’acompanyava i els hi va fer saber la cosa :

-Xec! a Tarragona hi ha feina, què us pot interessar?

-I tant!, de què es tracta?

-Tranquils, feina bona, carregar un pas de la processó,
això sí, calé i menjar!

-Home, els quartos  estan bé,  però i el menjar?, com que
és Quaresma, no serà una vianda una mica així?

-No patiu, teca sí, però ni carn ni peix.

-Ah no?, doncs què hi ha?

-Caragols!

COR DE CAMBRA
FEMENÍ SCHERZO

Ens plau convidar-vos a la presentació
del C.D. i de l’opuscle

20 anys de cançons
editats per commemorar el vintè
aniversari de la creació del Cor.

L’acte tindrà lloc el dia 30 de maig
a les 8 del vespre.

Auditori Josep Carreras de Vila-seca.
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AQUÍ EL TEU ESPAI

+ informació:

elpont@tinet.org

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

LLIBRERIA
PAPERERIA

 COPISTERIA

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

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

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

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

OPTICA
VILA-SECA

FincFincFincFincFincasasasasas
IndasolIndasolIndasolIndasolIndasol

VENDA DE PISOS, LOCALS
COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
Tel. 977 382 214
Fax. 977 382 011        43840  SALOU
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La mort a sis vint-i-cinc
Presentació del nou llibre del Jordi Cervera

PER MENYS DE 25 euros 12 NÚMEROS PER ESTAR
AL CORRENT DEL QUÈ PASSA A VILA-SECA I A
SALOU, CONÈIXER ELS FETS I LES PERSONES.

30 ANYS DE PUBLICACIÓ ININTERROMPUDA QUE
HAN DUT FINS EL NÚMERO QUE TENIU A LES
MANS, EL 350.

ESCRIU A L’APARTAT DE CORREUS 71 DE VILA-SECA O A
elpont@tinet.org

Ens possarem en contacte.

SUBSCRIU-TE A LA
REVISTA

El 22 d’abril va tenir lloc la presentació del llibre
La mort a sis vint-i-cinc del reusenc Jordi
Cervera. Premi Edebé de Literatura Juvenil.
L’acte va ser organitzat per la revista El Pont de
Fusta i l’Agrupació Cultural de Vila-seca
juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Vila-seca. El seu regidor de Cultura, Josep
Toquero, va donar unes paraules de benvinguda
tot celebrant actes com el que aconteixia.
David Melero de l’Agrupació Cultural va
manifestar els propòsits de l’organització per
donar la paraula a Jaume Ciurana, actor de
teatre, qui va ser l’encarregat de presentar el
Jordi Cervera, fent un repàs a la seva biografia
i obra. Finalment el mateix Cervera va ser
l’encarregat de parlar de la novel·la tot adornant-
ho amb petits comentaris i anècdotes que han
succeït davant la repercussió mediàtica del
premi.
Amb una lectura àgil, Cervera ens presenta una
trama d’intriga de la que ja ens ha anunciat una
continuació i que, en funció de les vendes,
tindrà fins i tot una tercera part.
Us animem a llegir-la o a comprar-la per les
vostres nebodes, nets, filloles o fillols.

David Melero, Ramon Leal, Jordi Cervera i Josep
Toquero

Josep Toquero, Jordi Cervera, Jaume Ciurana, David Melero i
Toni Bonet
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Espai Blasi
MICOS I MONES

Científ ics de l ’Institut Max Planck
d’antropologia evolutiva de Leipzig
(Alemanya) han constatat que les femelles
dels primats s’aparellen més sovint amb els
mascles que els donen de menjar. És a dir,
que canvien sexe per carn. El més curiós
és que aquest lliurament no només passa
quan s’ha de satisfer la urgència del
moment. El mascle també proporciona
aliment pensant a llarg termini. És a dir,
“quan estiguis en zel, xata, vine’m a
veure, que farem convergència i
ajuntament. Au, menja!”.
Només en funció d’aquesta conducta
primitiva i genuïnament animal es pot
entendre el pacte entre CDC i Fups. Amb
l’agreujant que al Pellicé i a tots els
convergents que al seu dia van votar en
contra d’una coalició amb Ferran Units per
Salou la direcció del partit els ha fet el llit.
Descaradament. Fem una mica de
memòria?
El 27 de maig del 2007 va haver-hi eleccions
municipals. Les va guanyar Fups, però els
seus 7 regidors i els 3 del PP no els

garantien la majoria absoluta. “Cony, si
ens en falta un!”. Tot i que Ferran va
remoure cel i terra perquè no es produís
una aliança entre PSC (6 regidors), CiU
(3) i RDS (2), aquesta va arribar. Entre
altres raons perquè tots ells estaven
farts del Ferran. Prova d’això és que CiU
havia abandonat l’equip de govern per
por a veure’s esquitxada en els repetits
escàndols urbanístics que
protagonitzaven l’alcalde i el seu fill.
El pacte PSC-CiU consistia a repartir-se
l’alcaldia: els dos primers anys, per als
socialistes; els dos darrers (els més
sucosos, des d’un punt de vista de rèdit
electoral, malgrat comptar amb menys
representació), per als convergents, ja
que ells tenien la clau per desbancar
Ferran. Pel que fa a RDS, es conformava
amb dues bones regidories.
Per aturar aquesta entesa, a Ferran
només li quedava negociar amb la direcció
nacional de CDC. Demanava una sortida
digna a canvi d’un xec en blanc. Però la
direcció del partit, escamnada amb el
seu antic militant, va optar per deixar
que l’última paraula la prengués el comitè

local. I aquest va ratificar que no volia
veure Ferran ni en pintura. Davant d’això,
abans de partir la vergonya d’asseure’s a
l’oposició i fent bona la màxima de la
Maleni “Antes partía que doblá”, Ferran
va plegar.
El mes que ve, en complir-se els dos anys
del pacte tripartit, li tocava ser alcalde al
cap de llista de CiU, Salvador Pellicé. Però
una inesperada maniobra entre la direcció
nacional de CDC i Fups va propiciar la
presentació el 7 d’abril passat d’una moció
de censura contra el socialista Banyeres.
El vot que els faltava a Fups i PP va venir
del regidor Marc Montagut. Tant el comitè
local de CDC com els seus socis d’UCD van
assegurar que no sabien res d’una acció
trànsfuga que ha donat l’alcaldia al Pere
Granados (Fups), en detriment de la
pròpia CiU. En contrapartida, però, per
aquests dos anys de regal de mandat,
Fups s’integrarà en CDC. Una fusió que
garanteix que CiU pugui escombrar el
PSC en les properes municipals, ja que el
vot ja no estarà repartit amb Fups. Joc
brut? Bé, ja hem vist que no només els
humans fem plans de futur. I que hi ha

per Jordi Blasi

FESTA DE SANT ISIDRE “TERRA I TRADICIONS”
Festa Local de la Pagesia

Dijous 14  de maig
A les 20,30 hores. A la sala polivalent de

l’Ajuntament, presentació del llibre “Rabassa
Morta”, d’Anselm Aguadé.

Divendres 15  de maig
A les 9,00 hores. Al celler de la Cooperativa,

esmorzar.
(Exclusiu per a socis de la Cooperativa Agrícola)

A les 11,30 hores. Gimcana de carros.
(A la parada situada a la cruïlla entre el camí

Fondo i l’avinguda de la Generalitat)

A les 18,00 hores. A plaça de Sant Antoni,
Concentració de Carruatges.

A les 18,15 hores. Pels carrers del nucli antic,
cercavila amb carruatges acompanyats pel grup

“Aires de gralla”.
A les 19,00 hores. A l’església Sant Esteve,

ofrena dels fruits i missa.

A les 20,00 hores. A la plaça de Sant Antoni,
danses catalanes amb l’Esbart dansaire Infantil

Ramon d’Olzina de Vila-seca.

Dissabte 16 de maig
Excursió a Vall d’Uxó. Visita a les coves i dinar a

Sant Carles de la Ràpita.
(Exclusiu per a socis de la Cooperativa Agrícola)

Diumenge 17 de maig
A les 9,00 hores. Des de la pl. de l’Església,
sortida de la sisena caminada popular a la

Pineda.
(Esmorzar i obsequi per als participants)

(Informació sobre la caminada al 607427994)

ORGANITZEN:

Agrupació Cultural de Vila-seca
Cooperativa Agrícola de Vila-seca

El Pont de Fusta
Ajuntament de Vila-seca
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“FUM”

Creació de Teatre de Guerrilla

L’espectacle ens projecta imatges d’un bar on hi
habiten tres subjectes sortits del mig de la boira...
del fum. Apareixen i s’ensenyen per explicar-nos la
manera com viuen, com somien, la manera com
van passant i buscant complicitats l’un amb l’altre per
oblidar el que són i per esdevenir allò que mai seran.
Del fum sorgeix un conte sense fades, un conte ple
de projectes i cabòries nocturnes. Un conte on
s’explica la lluita de tres personatges per entendre
el món i per canviar-lo. Un conte que ensenya el
fracàs d’uns individus que s’estrellen contra una
realitat que resta indiferent als seus esforços. Els
seus somnis són les nostres misèries.
L’espectacle ens mostra aquests tres personatges
amb tota la seva magnitud abans no desapareixin,
una vegada més, darrera la cortina de fum.

Amb Teatre de Guerrilla
Director : Quim Masferrer
Dia 13 de juny a les 22h.  Teatre El Centre
Reserves : 977391967

EL FENOMEN TONI
ALBÀ

Títol: El Messies
Autor: Patrick Barlow
Intèrprets: Toni Albà,
Fermí Fernàndez i Elena
Roche.
Direcció i traducció:
Roger Peña
Lloc i data: Teatre el
Centre, dia 18 d’abril.
Organització: Amics del
Teatre de Vila-seca.

El sol fet de la presència de Toni Albà en un escenari ja representa per sí mateix un esdeveniment.
Tots els seus espectacles se sostenen i centren en la seva actuació, deixant sempre en segon terme
el contingut i l’entitat del text representat.

El Messies és una obra de teatre que calca  la vida de Sant Josep i la Mare de Déu, amb el naixement
del Nen Jesús inclòs; és com una altra versió d’Els Pastorets, però sense dimonis ni pastors.  Aquest
tema és doncs el fil principal que dona continuïtat a la representació, que, des del començament,
ve a ser un autèntic i apretat allau de situacions còmiques que cauen sobre el públic, el qual no pot
parar de riure i quasi no li queda temps per a respirar. El muntatge escènic que se’ns ofereix prové,
es basa i es fonamenta en la vida quotidiana de la gent de carrer i, per això, cal situar aquest estil
teatral de l’obra molt allunyat de l’elit i molt prop del teatre popular.

En aquest espectacle Toni Albà quasi sempre fa de Mare de Déu, fent una interpretació molt bona;
ja he parlat del fenomen que és aquest actor. Perfecte, brillant i excel·lent Fermí Fernàndez, que
fa el paper del pallasso seriós. No té cap sentit ni raó de ser, en canvi, l’existència i la presència de
la Sra Florits dins l’espectacle. La gran cantant Elena Roche m’agradaria escoltar-la en un concert.

El públic es va divertir molt, menys els que hi faltaven, com alguns considerats aficionats històrics i
també d’altres. Una felicitació als Amics del Teatre, els organitzadors.

Crònica d’escena
per Carles Jansà
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RESULTATS COMARCAL ESCOLAR
GIMNÀSTICA RÍTMICA
Es va  disputar al  Pavelló  Municipal d’
Esports de Salou, el comarcal escolar de
gimnàstica rítmica. Aquesta competició
era classificatòria per a la fase territoriall.
En aquesta competició van participar les
gimnastes de l’Escola Esportiva Salou i
van aconseguir molt bons resultats, doncs
totes les gimnastes van resultar
classificades.
Resultats:
Conjunt prebenjami A: primeres
classificades,  format per Elena Calvo,
Joyce Castro, Carla Gurrera, Núria Saenz,
Sagred Sanchez
Conjunt benjami B: 2es classificades,
format per Alessandra Dinolfo, Maria
Garrido, Natalia Supervia, Marta Mateo,
Sandra Ramiro, Zaida Herrera
Conjunt aleví A: 1es classificades, format
per Maria Cerrato, Paula Prats, Laura Ros,
Ainhoa Roldan, Agata Vidal
Conjunt infnatil: 1es classificades, format
per Marvin Arias, Luz Abril Fandiño,
Isamary Rodriguez, Patricia Lardies, Ana
Calzas
individuals:
Elena Calvo, 1a classificada prebenjamí  A
Aida Fernandez, 2a classificada prebenjamí
A
Cristina, 1a classificada prebenjamí  B
Harewa Montano, 2a classif icada
prebenjamí  B
Laura Ros, 2a classificada aleví  A
Ainhoa Roldan, 3a classificada aleví A
Maria Cerrato, 1a classificada aleví B
Luz Abril Fandiño, 1a classificada infantil A
Marvin Arias, 2a classificada  infantil  A
Cristina Òdena, 3a classificada  infantil  A
Patricia Lardies, 2a classificada  infantil  B
Ana Calzas, 3a classificada infantil B

PATINATGE
ARTÍSTIC

ÈXIT DEL PATÍ CLUB VILA-SECA EN
LA FASE COMARCAL
El Patí Club Vila-seca va obtenir uns
excel•lents resultats en la recent trobada
comarcal de Patinatge celebrada al pavelló
municipal de Constantí el passat 26 d’abril.
Les vint patinadores de l’equip vila-secà
van realitzar una gran exhibició, destacant
sobre tot en les categories benjamí A, i
cadet C, on van obtenir els primers llocs
amb les joves esportistes Irina Aparisi i
Sara Pérez.

Les següents patinadores estan
classificades  pel Campionat Territorial
que se celebrarà a Reus el dia 9 de maig:

Valeria Selene Espinoza  - Categoria
Prebenjamí B
Irina Aparisi Gonzalez – Categoria Benjamí
A

A la fotografia , hi apareixen  totes les gimnastes que van prendre part en la
competició de l’Escola Esportiva Salou junt amb la Regidora de l’Ajuntament,  Rosa
Pasquina.

Yamina Hacid Lahuerta- Categoria Benjamí
A
Carla Tramunt Giroud – Categoria Aleví B
Rocio Sanchez Galan – Categoria Cadet B
Monica Lopez Ruiz – Categoria Cadet B
Veronica Fuertes Fernandez – Categoria
Cadet B

A la foto apareixen algunes de les patinadores del Patí Club Vila-seca en la
seva actuació a Constantí.
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HOQUEI
1a NACIONAL CATALANA
Ercros Vila-seca / Manlleu                 2-1
Calafell / Ercros Vila-seca                 6-2
Ercros Vila-seca / Mollet                  5-2
Ercros Vila-seca és 3r, amb 17 pg, 2 pe,
7 pp i 53 punts

ALEVÍ
Eliminatòries d’accés a fase final
Campionat de Catalunya Aleví “A”
Vila-seca / Cales B                         3-1
Caldes B / Vila-seca                        8-0
COPA GENERALITAT Aleví
Vila-seca / Vendrell A                     3-2

CAMPIONAT TERR. BENJAMÍ
Vila-seca / Reus Deportiu B              7-1
Vila-seca / Reus Ploms                    3-1
Classificació final: Vila-seca 2n, amb 19
pg, 1 pe, 2 pp i 58 punts. Classificat pel
Campionat de Catalunya.

CAMPIONAT TERR. PRE-BENJAMÍ
Vila-seca / Reus Deportiu               2-2
Vila-seca / Reus Ploms                    1-3
Calafell B / Vila-seca                       2-1

VOLEIBOL
CAMP. CATALUNYA 1a DIV. FEMENÍ
Salou / Bordils                              1-3
Classificació final:Salou 7è, amb 10 pg i
12 pp

CAMP.CAT.2a DIV. JUVENIL FEMENÍ
Salou / vilassar                             3-0
Classificació final: Salou 8è, amb 10 pg i
12 pp

FUTBOL SALA
PRIMERA NACIONAL B Gr.2
Casa Alcalà / Vila-seca                    2-4
L’Ametlla de Merola / Salou             3-1
Vila-seca / Bar Mi Casa                    2-2
Salou / Casa Alcalà                         5-2
PB Solsona / Vila-seca                    3-3
Bar Mi Casa / Salou                        2-3
Vila-seca / PB Castelldefels              4-2
Salou / PB Solsona                         4-2
Vila-seca és 3r, amb 17 pg, 3 pe, 6 pp i
54 punts
Salou és 6è, amb 11 pg, 5 pe, 12 pp i
38 punts

FUTBOL
1a TERRITORIAL Gr.6
L’Hospitalet de l’Infant / Vila-seca       1-0
Vila-seca /  Camp Clar                        0-3
Jesús Catalònia / vila-seca                  4-1
Vila-seca / Remolins Bítem                 1-3
Vila-seca és 12è, amb 9 pg, 10 pe, 11 pp i
37 punts

2a TERRITORIAL Gr.2
Icomar / Vila-seca B                        7-1
Duesaigües / Salou                          2-3
Salou / Vila-seca B                           2-1
Icomar / Salou                                1-2
vila-seca B / Alhambra                      1-2
Alhambra / Salou                             0-4
Salou és 2n, amb 19 pg, 7 pe, 5 pp i 64
punts
Vila-seca B és 14È, amb 9 pg, 4 pe, 17 pp
i 31 punts

3a TERRITORIAL Gr.23
Salou b / Vandellòs                         2-0
Salou B / Riudecols                          4-0
Narina Cambrils / Salou B                   4-3
Salou B / Castellvell                          2-0
Classificació final: Salou B 4t, amb 12 pg,
4 pe, 8 pp i 40 punts

JUVENIL 1a DIVISIÓ Grup 8
Salou / Cambrils                              0-3
Escola Valls / Vila-seca                       2-1
Vila-seca / Roda de Barà                    0-0
Salou / La Selva del Camp                 2-4
Bonavista / Vila-seca                         1-5
La Floresta B / Salou                         2-3
Vila-seca / Sant Pere i Sant Pau         2-2
Vi9la-seca és 4t, amb 17 pg, 6 pe, 5 pp i
57 punts
Salou és 15è, amb 5 pg, 1 pe, 21 pp i 16
punts

CADET 1a DIVISIÓ Grup 13
vila-seca / Torreforta                       0-0
Pare Ma nyanet / Salou                     3-0
Astorga / Vila-seca                           0-4
Salou / La Canonja                           1-3
Vila-seca / La Salle Reus                  12-2
Torreforta / Salou                            0-3
Vila-seca / Cambrils                           0-5
Vila-seca és 6è, amb 11 pg, 4 pe, 11 pp i
37 punts
Salou és 12è, amb 8 pg, 2 pe, 15 pp i 23
punts

INFANTIL 1a DIVISIÓ Grup 13
Cambrils / Salou                              6-2
Salou / La Granja                             0-2
Pastoreta / Salou                             0-4
Salou / mSant Pere i Sant Pau  2-4

ALEVÍ 1a DIVISIÓ Grup 13
La Granja / Vila-seca                    0-2
Santes Creus / Salou                   4-1
Vila-seca / Cambrils                     0-3
Salou / L’Hospitalet                     1-3
La Salle Reus / Vila-seca               4-0
Tancat / Salou                           1-0
Vila-seca / Sant Pere i Sant Pau    0-4
Salou és 4t, amb 15 pg, 5 pe, 7 pp i
50 punts
Vila-seca és 14è, amb 5 pg, 5 pe, 18
pp i 20 punts

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ
Sant Gabriel B / Salou                 2-0
Salou / Espanyol                         1-0
Sant andreu / Salou                    2-1
S a l o u / Guineueta        2-1
Rubí / Salou 0-5
Salou és 11è, amb 10 pg, 4 pe, 16 pp
i 34 punts

BASQUET
COPA CATALUNYA Gr.2
GAM Vila-seca / CC L’Hospitalet 76-67
Martorell / GAM Vila-seca          65-61
GAM Vila-seca / Sagrada Família 83-89
Ramon Llull / GAM Vila-seca      70-78
GAM Vila-seca és 2n, amb 21 pg i 8 pp

CAMPIONAT CATALUNYA MASC. 1a
CAT. Gr.2
Sants / Salou                          91-76
Salou / Vendrell                      102-93
Collblanc / Salou                      89-76
Salou / IPSI                            58-65
Salou és 12è, amb 8 pg i 19 punts

CONJUNTA MASCULÍ 2a TERR. –
SOTS-21
Despertaferro / Salou S-21       66-46
Salou S-21 / L’Ampolla             74-53
Salou S-21 / Reus Deportiu B    87-94
Salou S-21 és 12è, amb 6 pg i 20 pp

TERRITORIAL JUNIOR MASCULÍ
Fase prèvia Gr.2
Vila-seca / CBT                     58-102
Classificació final: Vila-seca 11è, amb 2
pg i 20 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell
B Gr.4
Salou / Morell                         91-51
Puigcerver La Salle / Salou        74-94
Salou / Amposta                      8-62
Salou és 7è, amb 7 pg i 15 pp

CADET MASCULÍ Fase prèvia Nivell
B Gr.5
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Morell Puigcerver / Vila-seca          71-65
Vila-seca / Torreforta                   61-58
Vila-seca / Calafell                        78-62
Vila-seca és 5è, amb 13 pg i 19 pp

PRE-INFANTIL MASCULI Fase prèvia
Grup 1
La Selva del Camp / Vila-seca        66-34
Classificació finak: vila-seca és 6è, amb 8 pg
i 10 pp

CADET FEM. Fase reg. Nivell B2 Gr 6
Vila-seca / Montblanc                  22-45
Vila-seca / Calafell                       33-39

RAIDS
XI Raid La Pineda Platja

Buff-Thermocool, campions
d’Espanya de raids

Després d’una carrera de gairebé
quinze hores durant el cap de
setmana del 24 al 26 d’abril, l’equip
d’Arnau Julià, Albert Roca i Fran López
va guanyar amb autoritat l’onzena
edició del Raid La Pineda Platja.

El dimarts 21 d’abril es presentava en
societat una nova edició del Raid La Pineda
Platja, i ja en van onze, a les instal·lacions
de l’hotel La Hacienda. Xavier Graset,
president del Patronat de Turisme de La
Pineda, va manifestar la seva satisfacció
per l’entitat que havia adquirit la prova i el
valor afegit que suposa per al nucli costaner
una cita tan important, sempre a la recerca
de motius per desestacionalitzar el turisme
de la zona. Joan Carbonell, coordinador
de la prova, va destacar la
internacionalització del raid, amb la
participació de dos equips francesos i un
de finlandès, així com la tria d’un nou
escenari a cavall entre les comarques del
Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Ribera
d’Ebre. Així mateix, va remarcar la
concessió per part del Consejo Superior
de Deportes de la categoria de Campionat
d’Espanya per al raid, sol·licitat durant
l’any 2007.
La carrera va començar el dissabte a las 9h
del matí a la població de Tivissa, a la
comarca de la Ribera d’Ebre. El camp de
futbol va despertar engalanat amb la
imatge de Trangoworld, col·laborador del
Raid La Pineda Platja 2009, i amb uns 150
esportistes –repartits en 43 equips-
ansiosos per prendre la sortida. El sol
presidia en aquells moments de forma
inequívoca el cel de la Ribera d’Ebre,

mentre els corredors iniciaven la
competició amb una prova d’orientació
urbana que els va portar pels carrers i
principals punts d’interès del nucli urbà.
A més, un dels integrants de cada equip,
un cop els seus dos companys havien
completat l’orientació, havia de superar
135 metres de desnivell en una de les
nombroses vies ferrades del municipi.
Aquest primer sector d’orientació i via
ferrada va posar al davant el Salomon
Santiveri, amb cinc minuts d’avantatge
sobre el The North Face-Forum Sport A.
El Buff-Thermocool, amb dificultats en
l’orientació, va patir les aglomeracions al
peu de la via ferrada, i va perdre gairebé
sis minuts i mig respecte del líder
provisional.

La primera BTT comença a ordenar
la classificació
El segon sector del raid, de quasi trenta
quilòmetres de distància en btt, va dur
els corredors a través d’un paratge
típicament mediterrani, d’olivera i vinya,
boscos de pi i una orografia trencada per
rieres i barrancs, entre els pobles de
Darmós i La Serra d’Almos. Tot això per
arribar fins a la població de Garcia, després
de travessar de forma espectacular el riu
Siurana. A l’embarcador de Garcia, el
Buff-Thermocool ja havia recuperat tot
el desavantatge i arribava el primer a la
transició on canviaven la bicicleta pels
caiacs.
La llarga navegació aigües avall pel riu
Ebre, de trenta quilòmetres de distància,
va fer passar els competidors per Móra
d’Ebre –capital comarcal- i el seu
característic pont d’arcades. Després,
van arribar fins a Miravet, gaudint
d’espectaculars vistes de llocs que
formen part de l’Espai Natural Illes de
l’Ebre, així com de l’històric pas de barca
de Miravet. L’espectacular perfil de la
històrica Miravet donava la benvinguda
als equips, que havien d’aparcar una
estona el caiac per recórrer els seus
costeruts carrerons fins al famós castell
templari i, a continuació, reprendre la
navegació riu avall. El Vibram Sport 2000
Lafuma va fer valer la seva força amb el
caiac per atrapar al Buff-Thermocool i
igualar-se amb ells fins arribar a Benifallet,
on es deixaven definitivament les
embarcacions per recuperar les
bicicletes.

Cop definitiu dels campions
A partir de Benifallet, la carrera va
començar a decidir-se a favor del Buff-
Thermocool. Els seus tres integrants
van demostrar novament sobre la bici

que eren els més forts en aquesta
disciplina, en un sector de més de 32km
amb una dura ascensió de 760 metres de
desnivell fins al balneari de Cardó, que
passava per paratges de muntanya
pràcticament verges i oblidats de la Serra
de Cardó, recorrent els antics camins del
senyor de Costumà.
En aquest lloc de silenci i tranquil·litat, els
raiders s’enfrontaven a una nova prova
especial: un descens de barrancs amb
tres ràpels, el més llarg dels quals superava
els cinquanta metres de desnivell. Aquest
barranc desembocava en tres quilòmetres
de carretera i 250 metres de desnivell
més avall, des d’on s’havia de tornar a
remuntar amb patins en línia.
La climatologia, que s’havia anat apagant
al llarg de la jornada, va començar a
complicar-se per als corredors, amb una
boira cada cop més persistent,
acompanyada d’una intensa baixada de la
temperatura. Aquest fet va dificultar
bastant l’orientació en el següent sector,
un trekking que s’iniciava a través de
l’eremitori dels voltants de Cardó. Una
zona d’ermites, boscos d’atmosfera
màgica i roques d’aspecte fantasmagòric.
El Buff-Thermocool va marcar el millor
temps –amb mitja hora de diferència- en
aquest tram a peu, que unia Cardó amb
Rasquera al llarg de més de 13km i on es
va fer de nit per a la major part dels
equips.
I l’últim sector de la jornada va engegar
a les nou de la nit, consistent en gairebé
60km de btt nocturna que enllaçava
Rasquera amb Sant Jordi d’Alfama, a la
costa. L’orientació nocturna va tornar a
afavorir amb més de mitja hora
d’avantatge els líders, que decidien
definitivament la cursa mentre superaven
el fort desnivell i passaven prop de las
inquietants llums vermelles que marcaven
durant la nit la posició dels aerogeneradors
d’El Perelló. L’arribada dels primers
classificats al castell de Sant Jordi d’Alfama
es va produir gairebé a la 1h de la matinada
i, darrere d’ells, van anar arribant equips
fins les 5h.

Matí de llamps i trons, migdia radiant
L’últim capítol del Raid La Pineda Platja
2009 es va desenvolupar e diumenge al
passeig Pau Casals de La Pineda, en plena
Costa Daurada. Les primeres hores van
arribar amb llamps i trons i un xàfec
copiós, que va estar a punt de fer
suspendre el sector. En tot cas, va obligar
l’organització a variar els seus plans,
eliminant els trams previstos de natació i
patins en línia. Finalment, aquesta prova
de mitja hora escassa de duració, va
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constar de coastering (carrera a peu per
la platja), btt pel passeig i bike&run (un
membre de l’equip en bicicleta i els altres
dos a peu) i es va disputar sota un sol
brillant. El Buff-Thermocool es va prendre
el sector amb tota la calma, coneixedors
que les gairebé dues hores d’avantatge a
la classificació provisional els asseguraven
la victòria final. La lluita es va donar per la
cinquena posició, entre el Trangoworld-
EKKE Lleida i el Salomon Santiveri, que
sortien separats per tan sols cinc segons
a favor dels primers. Finalment,
l’espectacularitat va marcar el final del
raid, que es va tancar amb èxit organitzatiu
i sense incidències remarcables.

ATLETISME
CURSA POPULAR DE PRIMAVERA
En l’edici´p d’enguany d’aquesta cursa
solidària s’han batut tots els rècords de
participació, superant les 750 persones
previstes per l’organització. Només en
dorsals de 10 km s’han inscrit més de 500
participants. La presidenta de
l’organització, Freesia Group, Elaine
McParland, explicava que “ni les previsions
més optimistes feien preveure aquest
nivell de participació; primer perquè ha
estat una setmana amb pluges, segon
perquè coincidia amb la bicicletada de
Tarragona, i, en tercer lloc per la crisis” (ja
que els corredors paguen 10 euros per a
la inscripció).
Malgrat tot, amb aquestes bones xifres
s’esperen batre, de llarg, els 10.000 euros
de recaptació de l’any passat. A més dels
corredors també hi van participar una
cinquantena de voluntaris del grup Freesia
així com una quarentena de treballadors
de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de
Salou, coorganitzador de la cursa solidària
junt amb el Patronat de Turisme de
Salou.
Com és ja una tradició, en aquesta cursa
també hi participaven persones ‘amateurs’
que venien disfressades i que corrien amb
cotxets de bebés, amb gossos i fins i tot
amb patins. Tots ells també van tenir
premis per participar. La sortida de la
cursa es va fer a les 10 del matí des del
monument a Jaume I, al mig del passeig
Jaume I de Salou i el lliurament de premis
va començar a tres quarts de dotze del
migdia.
Els premis els van entregar, des de la
presidenta del grup Freesia, Elaine
McParland; al regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Salou, David Ninyà; al
regidor de Comerç, Pedro Lavilla i també
va comptar amb la participació de l’atleta
tarraconense Natàlia Rodriguez,

subcampiona d’Europa dels 1.500, i de
l’actor William Miller (Cuéntame, Un paso
adelante...) en el lliurament dels premis.
Guanyadors de la cursa en 10 km.
En 10km Masculí:
1er Mario Mazana
2on Marc Garcia
3er Joseba Manchaca
En 10 km femení
1er Silvia Pedrolo
2on Sara Boyer
3er Maria José Gallardo
Guanyadors de la cursa Freesia en
categoria de 4km.
4km femení
1er: Alicia Bergadà
2on: Silvia Roca
3er: Yolanda Bergadà
4km Masculí
1er. Guillén Virgili
2on David Losada
Guanyadors en la categoria de nens i
nenes menors de 12 anys
 En categoria femenina:
1a: Marta Vallvé
2a: Isabel Godet
3a: Esther Llobera
En categoria masculina:
1er: Àlex Salas
2on: Pablo Pardinas
3er: Adolf Milla

POLIESPORTIU
ELS NENS DEL RODAJOCS JUGUEN A
BITLLES
Una vintena de nens de Salou que
participen en el ‘Rodajocs’ van fer la
primera  setmana d’abril una sessió de
bitlles al Bowling situat al centre d’oci de
Vila-seca, gràcies a un conveni entre

l’Ajuntament de Salou i el Consell Esportiu
del Tarragonès.
El ‘Rodajocs’ és una oferta d’activitats
creada des de la Regidoria d’Esports, en
el marc de l’aplicació del Pla Educatiu
d’Entorn municipal.
El Pla Educatiu d’Entorn , recordem, és
una iniciativa de cooperació educativa
entre el departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i el consistori
salouenc que té com a objectiu bàsic la
implicació de tots els agents educatius
en la promoció i ús de la llengua catalana,
l’educació intercultural i la cohesió social.
El ‘Rodajocs’ es desenvolupa els dimarts
i dijous de 17.30 a 19.00 hores i pretén
captar els nens i nenes salouencs que
no estiguin fent cap esport federat en
horari extraescolar i iniciar-los en diferents
esports; i alhora fomentar el respecte
vers els companys d´altres col·legis.
Els continguts d´aquest programa són
els jocs recreatius i tradicionals, les
activitats aquàtiques a la piscina municipal,
i les activitats a l´aire lliure com: mountain
bike, senderisme, gimcanes
fotogràfiques, caiac, orientació; i esports
alternatius com bèisbol, badminton,
hoquei-pista, tennis taula, shuttleball…

Els participants del Raid de la Pineda en un moment de la cursa a peu
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