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Agenda Cultural

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

per Carles Jansà

Vila-seca

Dijous 18 de juny: Accions en Poesia. “Toni Subirana
canta Josep Maria de Sagarra”. Toni Subirana, veu i
guitarra; Enric Colomer, piano. Jardí de la Biblioteca, a les
22 hores.

Divendres 19 de juny: Música. Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya. Director: Manuel
Valdivieso. Obres de Haydn, Mendelssohn i Humet.
Temporada de concerts de primavera 2009. Auditori Josep
Carreras. A les 22 hores. Preu: 20 euros.

Divendres 26 de juny: Música. Orquestra de Cambra de
Vila-seca. Concertino i Director: Corrado Bolsi. Obres de
Corelli, Bach, Telemann i Vivaldi. Auditori Josep Carreras.
A les 22 hores. Preu: 10 euros.

Dijous 16 de juliol: Accions en Poesia. “Gessamí de nit:
el so de la poesia àrab”. Yacine Belahcene, veu i percussions;
Mohamed Soulimane, violí.

UN MES DE MAIG EIXUT

No s’ha complert el refrany de “al maig cada dia
un raig”. Ha plogut poquíssim. Estem en plena
primavera i les temperatures han pujat, en canvi,
d’una manera ostensible. Nivells superiors als
30º, són ja temperatures d’estiu.

DADES DEL PERÍODE 1/5 AL 31/5
Temperatura màxima: 30.6 ºC, el dia 30.
Temperatura mínima: 11,5 ºC, el dia 16.
Mitjana de màximes: 25,6 ºC
Mitjana de mínimes: 15,5 ºC
Temperatura mitjana: 20,5 ºC
Pluja: 1,5 litres/metre 2
Vents dominants: Llebeig (Sud Est), Llevant (Est)
i Mestral (Nord Oest)

Salou

Dimecres dia 10 de juny:   Cicle de joves intèrprets, a la
Sala Xavier Turull de l’EMMS. Concert a càrrec d’Anna Gil,
piano. A les 20h 30

Dimecres dia 17 de juny:   Cicle de joves intèrprets, a la
Sala Xavier Turull de l’EMMS. Espectacles coreogràfics, a
càrrec de Bootoclos. A les 20h 30

Dissabte 20 de juny:  Cicle de teastre al TAS: “Seis
clases de baile en seis semanas”, de Richard Alfieri, amb
Lola Cardona i Juanjo Artero, sota la direcció de Tamzin
Towsend. A les 22 h. Preu: 20 euros. Joves i 3a edat: 18
euros.
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Editorial

Portada, per Marta Escobar
La fauna i la flora del parc de la Torre d’en Dolça, a cavall entre
Vila-seca i La Pineda, també agraeixen l’arribada de la calor. Les
vistes des de la torre mirador es giren d’esquena al mar per
apreciar la terra que les sosté.

El passat dia 2 de juny, un diari tant poc sospitós de mantenir
postures hostils envers el PP com “La Vanguardia” donava a
conèixer que al regidor de l’equip de govern de Salou Alberto
del Hierro li havia estat embargat del sou per ordre de
l’Agència Tributària. Del Hierro és actualment segon tienent
d’alcalde i regidor de seguretat ciutadana, movilitat i turisme.
Segons el diari barceloní, el motiu de tan dràstica mesura era
no haver pagat els seus impostos, i aclaria que el sou
embargat era el que actualment percep de la Diputació de
Tarragona, uns 30.000 euros anuals. Segons “La Vanguardia”,
el passat 29 de maig el ple de la Diputació hauria aprovat el
compliment de l’ordre de l’Agència Tributària. En posteriors
declaracions, del Hierro manifestava que no era moròs i que
el seu cas era gairebé una pràctica habitual i força
generalitzada. A les peticions de dimissió formulades per
PSC i CiU de Salou, del Hierro responia en el torn de
preguntes del ple municipal, amb el suport de l’alcalde, que
tot plegat es tractava d’un assumpte de la seva privada i que
no calia donar explicacions a ningú. Una argumentació
realment sensacional.
Fa pocs mesos, com a mínim un parell de persones designades
pel president dels Estats Units, Barak Obama, per a càrrecs
equiparables al  de ministre, van haver de dimitir per
qüestions semblants. Actualment, parlamentaris britànics
estan en el punt de mira de l’opinió pública per certs abusos
en el cobrament de despeses. Potser la moral calvinista és en
això més estricta que la nostra, i aquí,  pel que sembla, que
un càrrec públic defraudi Hisenda no passa de ser una petita
trapelleria. La suposada privacitat de l’afer és més que
qüestionable si tenim en ciompte que el regidor salouenc
percep de fa anys sous de l’Ajuntament i de la Diputació, que
no són precisament dues empreses privades.
Però potser el que més repugna del comportament del
regidor popular és la violència verbal de la seva resposta
contra els que li demanen explicacions i la seva absoluta
manca de penediment. Sens dubte un pèssim exemple per a
la ciutadania.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

VUIT DETINGUTS A SALOU PER
VENDRE PRODUCTES FALSIFICATS
ACN / Salou.- La Guàrdia Civil va detenir
el passat dia 8 de maig vuit veïns de
Salou, set d’ells de nacionalitat hindú i un
de pakistanesa, per delictes contra la
propietat industrial ja que venien
productes falsificats als seus establiments.
La detenció es va produir després de fer
diverses inspeccions a tretze botigues i
establiments comercials minoristes de la
zona turística del municipi. Molts dels
productes confiscats en les inspeccions
es trobaven exposats a les botigues per
ser venuts i eren principalment peces de
roba i merxandatge tant d’equips de
futbol anglesos com el Liverpool, Chelsea,
Manchester United i Arsenal com de
grups musicals com els Rolling Stones o
de la marca de motos Yamaha. La Guàrdia
Civil va confiscar 761 equipaments de
futbol valorats en 38.050 euros; 693
samarretes de futbol (41.580 euros);
209 jaquetes de xandall (12. 540 euros);
142 gorres amb logotips d’equips de
futbol (2.840 euros); 19 tovalloles (950
euros); 27 rellotges (3.240 euros) i altre
merxandatge de tipus divers com
encenedors, clauers, moneders i pins per
valor de 1.155 euros. Els detinguts van
passar a disposició del jutjat número 2 de
Tarragona.

TROBEN EL CADÀVER D’UN HOME A
LA PLATJA DE PONENT DE SALOU
ACN / Salou.- Els Mossos d’Esquadra van
informar que una persona que passejava
per la platja de Ponent de Salou va trobar
el passat dilluns dia 4 de maig poc abans
de les dues de la tarda un home estès
vora el mar.Tot i que els serveis
d’emergències mèdiques van intentar
salvar la vida de l’home, només van poder
certificar la seva mort. Segons apuntaven
les primeres hipòtesis, l’home s’hauria
ofegat després de patir un atac de cor
que l’hauria fet caure a l’aigua. Els Mossos
van explicar que el difunt era un home de
mobilitat reduïda i amb problemes cardíacs,
que estava passejant per la sorra.

300 DESALLOTJATS DE L’HOTEL
CALYPSO DE SALOU PER UNA FALSA
ALARMA
ACN / Salou.- La presència d’un maletí
metàl·lic sospitós en una marquesina,
que al final va resultar contenir un joc de
taula, va obligar divendres dia 1 de maig
a mig matí a desallotjar 300 persones de

l’hotel Calypso de Salou. El personal de
l’hotel va donar l’avís als Mossos d’Esquadra
i els Tedax es van desplaçat fins al lloc dels
fets per examinar el maletí. El
desallotjament va tenir lloc a quarts d’onze
i els clients de l’establiment es van
concentrar en un edifici proper fins que
van finalitzar les tasques d’inspecció,
segons va informar l’Associacio hotelera
de Salou-Cambrils-La Pineda. Segons van
confirmar els Mossos d’Esquadra, el
desallotjament va tenir lloc a quarts d’onze
i maletí no contenia cap material perillós.
Cap a tres quarts d’una del migdia, i
després de comprovar que el maletí
metàl·lic només contenia un joc de taula,
es va restablir la normalitat i els clients van
tornar a l’hotel.

INGRESSA A LA PRESÓ IMPUTAT PER
NOU ROBATORIS VIOLENTS EN
ESTABLIMENTS DE SALOU I
TARAGONA
ACN / Salou.- Els Mossos d’Esquadra van
detenir el passat dia 15 de maig passat
Carlos B. A., veí de Salou, de 28 anys i
nacionalitat espanyola, a qui imputaven
nou robatoris amb violència i intimidació
comesos a Salou i Tarragona, en botigues,
petites empreses i hotels. El jove també
hauria atracat una entitat bancària de
Tarragona, d’on es va endur 275 euros.
Segons els Mossos, el detingut actuava
sol i optava per locals de l’entorn del seu
domicili, on hauria comés sis dels nou
robatoris. El jove, que compta amb un
ampli historial delictiu amb més de setanta
antecedents per delictes contra el
patrimoni, va passar a disposició del jutjat
d’Instrucció de guàrdia de Tarragona,
que en va decretar l’ingrés a presó.

Els Mossos van informar que, en els
robatoris, el detingut normalment exhibia
una navalla per amenaçar i intimidar les
víctimes, i en diverses ocasions intentava
camuflar la seva cara per evitar ser
reconegut. Els Mossos calculaven que,
en poc més d’un mes, Carlos B. A.
s’hauria endut per aquest mètode uns
1.520 euros de la recaptació dels diferents
establiments. Les gestions dutes a terme
pels Mossos van permetre relacionar el
jove amb tots els robatoris, comesos
sobretot a plena llum del dia, tot i que els
robatoris als hotels els hauria perpetrat a
la mitjanit, quan l’afluència de persones
a la recepció era menor.

UN TREBALLADOR MOR A
PORTAVENTURA MENTRE FEIA
TASQUES DE MANTENIMENT
ACN / Salou i Vila-seca.- Un treballador
del parc temàtic  PortAventura va morir
el passat 18 de maig al matí després de
ser atropellat per una vagoneta mentre
feia tasques de manteniment a la
muntanya russa coneguda com a
‘Tomahawk’, segons fonts policials
confirmades pel servei de premsa del
parc. L’atracció ‘Tomahawk’ es troba
ubicada a l’espai del ‘Far West’ del parc
temàtic de PortAventura, al costat de
l’atracció coneguda com a ‘Stampida’
que també és un muntanya russa tot i
que el ‘Tomahawk’ és de menor intensitat
que aquesta altra atracció.  L’accident va
tenir lloc a les set del matí quan la víctima,
Diego S. B. de 55 anys, veí del Catllar i
treballador de l’empresa subcontractada
Cotinsa, va resultar atropellat per una
vagoneta quan estava duent a terme

Les samarretes d’equips de futbol segueixen sent un dels productes estrella
pels falsificadors
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tasques de manteniment a l’atracció
‘Tomahawk’. L’home va ser traslladat al
centre mèdic del parc, on va morir poca
estona després. La direcció del parc va
lamentar els fets i va expressar el seu
condol a la família de la víctima.

SOCIETAT
LA GENERALITAT TORNA A DENEGAR
L’AMPLIACIÓ DELS HORARIS DELS
LOCALS D’OCI NOCTURN
ACN / Barcelona.- La Generalitat ha fet
arribar recentment una carta a la
Federació Catalana d’Associacions
d’Activitats Recreatives Musicals
(Fecasarm) en la qual nega l’ampliació
dels horaris dels locals d’oci nocturn i
al·lega que ja va respondre
favorablement a aquesta petició el passat
mes de maig de l’any 2007. En la carta
però, s’informa a la Fecasarm que la seva
demanda s’ha traslladat al Departament
d’Interior. Els empresaris, així, no perden
l’esperança que amb vista a aquest estiu
es permeti obrir els locals fins més tard.
Fecasarm recorda que les previsions
turístiques d’enguany no són bones i
creuen que si Govern reconsidera la seva
postura ‘seria una bona forma’ d’afrontar
el descens de facturació previst.
L’ordre IRP/ 181/2007 del passat 30 de
maig del 2007 permet als bars musicals
obrir fins a les tres de la matinada els
divendres, dissabtes a la nit i vigília de
festius; mentre que les discoteques
poden tancar a les sis de la matinada.
El passat 25 de maig, els locals nocturns
de 67 localitats turístiques no van obrir

els seus establiments en protesta a la
negativa de la Generalitat a l’ampliació
dels horaris. Si l’executiu català no
accedeix a les seves peticions, ja han
anunciat noves mobilitzacions que podrien
coincidir amb el mes d’agost, època de
màxima afluència a les localitats turístiques
perquè l’administració ‘valori la important
tasca i la importància del servei públic que
nit rera nit presten les empreses del
nostre sector’.
Segons els empresaris de l’oci nocturn,
l’ampliació d’horaris que en el seu dia va
concedir la Generalitat va ser només per
una franja determinada d’activitats i només
per a les nits de cap de setmana, i en
època de màxima afluència de turistes,
que fan estades d’entre una i dues
setmanes, fet pel qual podria ser
considerat com ‘un cap de setmana llarg’,
argumenten.
Tot i així, Fecasarm afirmava en un
comunicat que ‘valora’ que s’hagi traslladat
la petició al Departament d’Interior,
màxima autoritat en matèria d’horaris, i a
Vicepresidència del Govern, de la qual
depenen les delegacions Territorials del
Govern i que han denegat la petició per
competència delegada del Conseller
d’Interior, per a la seva reconsideració.
Els empresaris de l’oci nocturn no entenen
que l’executiu català no ajudi el seu
sector, quan sí ho ha fet amb altres
sectors estratègics del país, ja que
demanen ‘hores de feina i no diners’.

L’ALCALDE DE SALOU OFEREIX MÀ
ESTESA ALS EMPRESARIS DEL
SECTOR DE L’OCI NOCTURN

Segons fonts d’informació de
l’Ajuntament, l’alcalde de Salou, Pere
Granados, es va reunir amb el col·lectiu
d’empresaris de l’oci nocturn, ABROS,
per tal d’escoltar les prioritats del sector
a més de fer-los arribar les propostes que
ha dissenyat el nou govern de cara a
interactuar amb aquest important
col·lectiu que “fa gran i més atractiva
l’oferta d’un Salou turístic”, deia l’alcalde.
Després d’una llarga reunió amb el
president d’ABROS, José Otero, així com
amb d’altres membres de la junta de
l’entitat i on també hi va estar present
l’inspector de la Policia Local, José Luis
Gargallo, el màxim responsable municipal
va constatar la inquietud dels empresaris
per l’escassa presència policial dels Mossos
d’Esquadra. En aquest sentit, Granados
va comprometre’s a forçar una nova
reunió amb la direcció de la policia de la
Generalitat per tal de buscar una solució
satisfactòria vers els interessos del sector
i que serveixi per “donar una cobertura
de seguretat a l’alçada de les necessitats
de la capital de la Costa Daurada”.
Des d’ABROS també es va mostrar la
preocupació per l’increment de la venda
ambulant davant els locals d’oci nocturn,
un fet que s’intentarà eradicar des del
cos de policia local amb una major presència
i intervenció del material. En tot cas
però, s’ha constatat la impossibilitat legal
de fer front a aquest tipus de faltes
perquè, en la majoria dels casos, es
tracta de persones indocumentades. No
va trascendir si la preocupació dels
empresaris per l’ordre públic a l’exterior
dels seus locals es fa extensiva als
comportaments incívics d’una minoritària
però significativa part de la seva clientela.
L’esperat increment de la presència dels
Mossos i de la policia local hauria de
millorar el descans dels veïns en hores
altes de la nit.
Un altre dels punts que es va tractar a la
trobada és la necessitat de donar suport
a l’oci nocturn amb promocions incloses
dins la tasca del dia a dia del Patronat de
Turisme de Salou. “Es tracta de vendre
la nit com una activitat complementaria a
l’oferta de destí familiar que és Salou”.

ELS MOSSOS D’ESQUADRA
INTENSIFICARAN LA SEVA
PRESÈNCIA ALS CARRERS DE SALOU
L’alcalde de Salou, Pere Granados, el
regidor de Seguretat Ciutadana, Alberto
del Hierro, juntament amb l’Inspector en
cap de la Policia Local de Salou, José Luis
Gargallo, es van reunir durant la segona
quinzena de maig amb diversos

Les empreses d’oci nocturn de Salou demanen més llibertat d’horaris i més
protecció policial
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comandaments dels Mossos d’Esquadra,
entre ells el Cap de la Regió, Jaume Giné,
per transmetre “la preocupació per trobar
una fórmula per incrementar la presència
policial al carrer”, explicava l’alcalde
Granados, segons informació facilitada pel
gabinet de premsa municipal. “Veiem que
cal un reforç de les patrulles de carrer
vestides amb uniforme”, comentava el
regidor del Hierro.
Tot i que des de Mossos d’Esquadra s’ha
confirmat que a finals de juny arribarà “un
reforç suficient” per a garantir les
necessitats de cara a l’inici de la temporada
turística també s’ha acordat que, en tant
no arribi aquest nou contingent,
s’incrementarà la presència policial amb
reforços propis. Amb aquest compromís
l’alcalde es mostrava satisfet, ja que respon
a una de les prioritats del govern municipal.
D’altra banda, i pel que fa a petits
problemes puntuals de seguretat que
s’han detectat a la zona dels Emprius on
hi ha un conjunt de masies disseminades
habitades per uns quants rodamóns des
de la coordinació policial entre Mossos i
Policia Local es va acordar intensificar-hi les
patrulles. A més, des de l’Ajuntament de
Salou també es farà un requeriment als
propietaris de les masies abandonades per
tal que les enderroquin o aixequin murs i
quedin tapiades.
D’altra banda, i responent a la demanda
que el sector de l’oci nocturn de Salou
ABROS va transmetre a alcaldia, també es
va buscar la complicitat de la policia
autonòmica per tal que es vegi una
presència d’agents uniformats, no de paisà,
a la zona on hi ha més aglomeracions com
són els carrers Carles Buigas, Montblanc,
Vendrell i Doctor Pigem, entre d’altres.

MES DE 400 PERSONES VAN
PARTICIPAR A VILA-SECA EN EL
FESTIVAL BAILARTE
El Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca
va acollir el passat diumenge 31 de maig el
1er Festival Bailarte, un festival que va
permetre conèixer un espectacle molt
especial ideat per aquesta ocasió i on es
conjugaven música, ritme i color tot seguint
les actuacions de dansa i ball programades.
Organitzat per l’Escola de Danza Bailarte
en col.laboració amb l’Ajuntament de Vila-
seca, aquest festival tenia com a títol “Un
día de danzas y tapas”. El festival, que va
començar a les 12 hores, va comptar amb
la participació de més de 400 alumnes
provinents de Vila-seca, Tarragona, Salou,
Cambrils, Mont-roig, Montblanc i Molins de
Rei que van demostrar les seves habilitats

en les diverses modalitats de ball: tango
argentí, break dance,funky, hip hop,
capoeira, dansa del ventre, jazz dance,
caribe i sals. A partir de les 3 de la tarda
i fins a les 8 del vespre hi haguè una gran
festa amb ball, amenitzada per
l’orquestra “Pelly Show”.

LES OBRES D’AMPLIACIÓ DEL
CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
DE SALOU, EN LA RECTA FINAL
L’alcalde de Salou, Pere Granados,
juntament amb la regidora de Salut
Pública i Medi Ambient, Montserrat
Porter, i l’arquitecte municipal van visitar
el passat dia 5 de maig les obres
d’ampliació de la segona fase del Centre
d’Assistència Primària (CAP) de Salou.
També es van reunir amb els
responsables de l’empresa Dragados,
adjudicatària de les obres, per tal de
conèixer detalls de la conclusió de les
obres. Segons explicava l’alcalde, Pere
Granados, “l’empresa ens ha garantit els
terminis i el calendari previst inicialment”
que s’han fixat en l’1 d’agost per a la
primera fase (on abans es trobava
l’aparcament) i una segona part de
l’edifici, que s’iniciarà el 15 de setembre,
passat el gruix de la temporada d’estiu.
La directora del Centre de Salut, Laura
Palacios es va mostrar molt satisfeta per
com es podran reorganitzar les
instal·lacions i va recordar que és l’únic
equipament que pertany a l’Institut
Català de Salut de tota Catalunya que
compta amb una acreditació de qualitat.

ECONOMIA
ERCROS PREVEU ACOMIADAR 133
TREBALLADORS A CATALUNYA, CAP
D’ELLS A VILA-SECA
ACN / Flix.- L’ERO inclòs en l’anomenat
‘pla d’ajust’ que la companyia Ercros va
presentar el passat dimarts dia 5 de maig
al matí als sindicats afectarà, en l’àmbit
de Catalunya, un total de 133 treballadors
de cinc centres de producció diferents,
amb una especial incidència a la fàbrica
de Flix (Ribera d’Ebre). La companyia,
amb diferents factories a Catalunya i en
diferents punts de l’Estat espanyol, va
anunciar un ajust global de plantilla de
410 treballadors (271 amb extinció de
contracte i la resta amb suspensió
temporal), amb el tancament ‘definitiu’
de les plantes de clormetans a Palos
(Huelva) i Flix; el tancament de la planta
d’EDC a Palos; així com la clausura definitiva
de les plantes d’electròlisi al complex de
Huelva i, de forma provisional, al centre
de Flix.
A aquests tancaments, s’afegiria la
‘reducció de l’estructura’ de les plantes
d’Almussafes (Ribera Baixa), Aranjuez
(Madrid), Cartagena (Múrcia), Cerdanyola
del Vallès (Vallès Occidental), Flix,
Tarragona i Tortosa. Tot plegat, aquestes
intencions afecten un total de 133
treballadors de cinc plantes o centres de
Catalunya: a 109 se’ls aplicarà l’extinció
de contracte i a 24 la suspensió.
Amb diferència, la planta més afectada a
Catalunya és la de Flix, on Ercros preveu

Diverses fàbriques d’Ercros reduiran el nombre d’empleats. Les de Vila-seca no
es veuran afectades per l’expedient de regulació d’ocupació
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acomiadar directament 51 treballadors i
suspendre el contracte a 24 més. A la
planta de Tarragona, la direcció ha xifrat
en 28 les extincions de contracte; 20
casos més, correspondrien a les oficines
centrals de Barcelona; mentre que la
planta de Cerdanyola del Vallès i la de
Tortosa registrarien cinc casos d’extinció
de contractes cadascuna. Així les coses,
únicament les factories Vila-seca I, Vila-
seca-II i Cardona (Bages) no es veurien
afectades per la reestructuració
anunciada.
Teresa Conesa, secretaària general
d’Ercros, es va remetre a l’actual situació
de ‘crisi’ per justificar els tancaments
d’instal·lacions i els acomiadaments.
Segons va precisar, la caiguda del consum
hauria afectat especialment la divisió de
fabricació de plàstics de la companyia, i
més concretament el PVC, molt associat
a la construcció; així com també la
producció de coles, resines (per a la
indústria del moble), pintures i
components elèctrics (per a l’automòbil).
‘Vam aplicar un pla de retallada de costos
que ens va permetre passar el 2008 de
forma sostenible. Però ningú havia previst
la situació actual i en aquest 2009 la
demanda s’ha deteriorat. Tenim una
estructura de l’empresa sobredimen-
sionada i hem de dur a terme noves
mesures addicionals’, va explicar, tot
xifrant en 48 MEUR anuals els costos que
l’empresa preveu reduir anualment.

Flix, la planta més afectada
En el cas concret de Flix, la planta més
afectada per la reestructuració, la

secretària general va justificar el
tancament de la planta de clormetà
davant el fet que el principal producte
que fabrica, el cloroform, no podrà ser
usat per a usos de refrigeració industrial
a partir del 2010 a Europa, d’acord amb
el protocol de Montreal. ‘Només es pot
exportar fora d’Europa i no és rendible
produir-lo. Ens avancem temporalment
a un tancament cantat’, va apuntar
Conesa.
Pel que fa a la planta d’electròlisi, va
precisar que només es clausurarà la part
que produeix clor per a la planta de
clormetà. ‘Però és només temporalment,
perquè la planta de Flix també podrà
subministrar a la fàbrica de Vila-seca
quan la demanda es recuperi i ho
requereixi’, va anunciar. A més, una part
d’aquesta planta continuaria en marxa
per donar servei a la producció d’àcid
clorhídric i de fosfat bicàlci, entre d’altres.
Conesa, es va mostrar optimista sobre la
receptivitat dels sindicats a l’hora de
pactar els termes de l’ERO que Ercros
presentarà durant els propers dies o
setmanes: ‘sempre hem arribat a acords
amb els sindicats per aplicar plans
d’ajustament que havien estat durs i
esperem que ara sigui també així’.
Els sindicats, però, van anunciar batalla.
‘Amb aquests plantejaments, l’empresa
ha trencat el model de negociació utilitzat
en aquest grup fins la data. Presentar
davant l’autoritat laboral l’expedient,
sense prèvia negociació, pretén limitar la
negociació als 30 dies legalment
establerts, sense valorar les possibles
conseqüències d’aquesta decisió’, van

assegurar des d’UGT en un comunicat.
Tant UGT com CC OO van convocat amb
caràcter d’urgència les respectives
executives de les seccions sindicals estatals
per valorar la ‘greu situació plantejada per
l’empresa’ i elaborar una resposta
conjunta.

Una cinquantena de treballadors
d’Ercros a Vila-seca protesten pels
acomiadaments
El dia 21 de maig, una cinquantena de
treballadors d’Ercros a Vila-seca es van
concentrar a la tarda davant la fàbrica, en
la primera de les dues mobilitzacions
pacífiques anunciades per la mateixa
setmana. La segona d’aquestes
concentracions tinguè lloc divendres de
dos quarts de tres a dos quarts de quatre
del migdia davant la porta de l’empresa.
D’aquesta manera, els operaris mostraven
el seu rebuig a la intenció d’Ercros
d’acomiadar 410 treballadors a tot l’Estat.
El comitè d’empresa de la planta de Vila-
seca també lamentava que l’empresa
‘s’hagi tancat’ a la possibilitat de negociar
amb els treballadors i que ‘no accepti el
diàleg’.

MESSER INAGURA AL MORELL LA
PLANTA QUE INICIALMENT VOLIA
INSTAL.LAR A VILA-SECA
El Morell / ACN – Redacció PdF.- La
multinacional química Messer va estrenar
el passat dia 14 de maig una nova planta
al polígon nord de Tarragona, en terme
municipal del Morell, on disposa d’un
terreny de 25.000 metres quadrats,
13.000 dels quals els ocupa la nova
instal.lació industrial. La inversió de la
multinacional alemanya ha estat de 42
milions d’euros.
Com els nostres lectors recordaran,
inicialment Messer volia ubicar la planta al
costat de les ja existents en terme de
Vila-seca, vora l’autovia Salou-Tarragona i
a prop de l’ermita de la Pineda, on es va
instal.lar l’any 1971. El ferm posicionament
de l’Ajuntament de Vila-seca a l’hora de
fer complir antics compromisos urbanístics
pendents del sector químic van fer desistir
Messer de les seves intencions i d’escollir
el Morell com ubicació alternativa del seu
projecte. Messer fins i tot  s’havia mostrat
disposada a redimensionar la part més
aparatosa de la instal.lació, la columna de
fraccionament d’aire, per tal de minimitzar
l’impacte visual que hauria suposat en
l’enclavament inicialment escollit.
En una època on és habitual que les
empreses intentin retallar costos tot

Vista aèria de la nova planta de fraccionament d’aire de Messer, inicialment
prevista a Vila-seca i instal.lada finalment al terme del Morell
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prescindint de personal, Messer ha posat
en marxa una nova planta de
fraccionament d’aire que augmenta en
un 10% la plantilla del grup als polígons
químics de Tarragona, que actualment
és d’un centenar de treballadors fixos. A
aquests se li sumaran, segons les previsions
de l’empresa, 200 llocs de treball indirectes
més. La planta de fraccionament d’aire
produeix oxigen, nitrogen i argó per
distribuir entre els clients de Messer,
principalment químiques dels complexos
de Tarragona. Es transporta mitjaçant
una xarxa de gasoductes o en camions
cisterna, si és que es dirigeix a clients de
fora de Tarragona.
En el decurs d’una cuidada cerimònia
inaugural, van intervenir Karl Hauck,
director general de Messer Ibèrica i Stefan
Messer, president del Grup Messer,
l’alcalde del Morell, Pere Guinovart, i Enric
Aloy, secretari general del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya. En el seu
parlament, Karl Hauck va reiterar la
voluntat de Messer de continuar present
al Camp de Tarragona: “Som i ens sentim
part d’aquesta terra”, va afirmar. Per la
seva part, Stefan Messer, va agraïr en
català als assistents la seva presència a
l’acte.

BAYER CREA UNA NOVA LINIA DE
PRODUCCIÓ
ACN / Tarragona.- Bayer ha invertit en la
creació d’una nova línia envasadora de
bidons d’un producte usat per produir
poliuretà, el difenilmetà isocianat (MDI).
La línia, instal·lada a la planta de Vila-seca
i que s’emmarca dins de la divisió de Bayer
MaterialScience (BMS), subministra MDI
envasat en bidons a l’Estat espanyol i
permetrà arribar també a la resta del
món. Aquesta renovació respon a la
necessitat de satisfer el creixent demanda
de bidons com a mitjà de transport d’MDI,
especialment a països amb menors
infraestructures. Els seus principals clients
són la indústria automobilística, l’elèctrica
i l’electrònica, la construcció i els fabricants
d’articles esportius i de temps lliure.

EL MERCADET DE SALOU ES
MANTINDRA EN EL SEU
EMPLAÇAMENT ACTUAL
Si bé el regidor Marc Montagut afirmava
en el ple ordinari de juny que
l’emplaçament definitiu del mercadet de
Salou estava en estudi, una nota de
premsa de l’Ajuntament de Salou donava
compte el dia abans de l’acord assolit
entre l’equip de govern i l’Associació de

Marxants de Salou , segons el qual es
mantindria al passeig 30 d’Octubre. “Hem
pres la decisió i el compromís de no
traslladar el mercat ambulant dels dilluns
perquè considerem que aquesta zona
centre de Salou també li cal el dinamisme
econòmic que genera el mercadet”,
manifestava l’alcalde. Granados va
assegurar també que la voluntat del nou
executiu és “endreçar la zona”, és a dir,
“reordenar les parades i intentar dotar
d’un aspecte de major qualitat”.

TURISME
RENFE OFEREIX BITLLETS iI
ENTRADES A  PORTAVENTURA AMB
DESCOMPTES SUPERIORS AL 15%
ACN /  Tarragona.- Renfe ha posat a la
venda bitllets combinats per visitar el parc
temàtic de PortAventura que inclouen el
viatge en trens de mitja distància i l’entrada
al recinte lúdic amb descomptes superiors
al 15%. La nova oferta estarà vigent fins
al final de la temporada, el 6 de gener de
l’any vinent, i els bitllets combinats es
poden adquirir a qualsevol estació que
disposi de servei de venda de viatges en
trens de mitja distància. Els bitllets són
vàlids en un radi aproximat de 100
quilòmetres de PortAventura, on
s’inclouen les ciutats de Barcelona, Lleida,
Móra o Vinaròs, i els seus preus oscil·len
entre els 47 euros pels adults i els 37
euros per a nens o persones més grans
de 60 anys.
Segons dades facilitades per Renfe,
durant la passada temporada 111.867

persones es van desplaçar a PortAventura
en els trens de mitja distància.
D’aquestes, 21.314 van utilitzar els bitllets
combinats que Renfe va oferir per a
traslladar-se fins al parc temàtic de
PortAventura.
Actualment el baixador de PortAventura,
situat al costat de l’entrada del parc,
disposa d’un servei diari de 24 trens de
mitja distància de la línia  Barcelona-
Tarragona-Tortosa durant el cap de
setmana. En aquesta programació, Renfe
preveu posar en marxa quatre trens més
que sortiran des de Barcelona entre les
vuit i les 10 del matí en direcció al Port
Aventura i tornaran a la capital catalana
entre dos quarts de set del vespre i les
deu de la nit.

CELEBRADES A L’AQUOPOLIS UNES
JORNADES DE GESTIÓ DEL GRUP
PARQUES REUNIDOS
El president del Patronat Municipal de
Turisme de Vila-seca, Xavier Graset, va
cloure divendres dia 22 de maig al parc
aquàtic de la Pineda les “Primeres
Jornades de Gestió de Parcs Aquàtics
del grup Parques Reunidos”.
Les jornades, adreçades als directors i
caps d’operacions dels parcs aquàtics
d’aquest grup empresarial, s’havien iniciat
el dia abans a l’Hotel Estival Park de la
Pineda amb la presentació del manual
d’operacions de socorrisme, seguretat i
gestió dels parcs aquàtics. Divendres, la
jornada es va traslladar al parc aquàtic de
la Pineda “Aquopolis Costa Daurada”, i
durant tot el matí s’hi van realitzar
pràctiques de salvament aquàtic. Els
participants en aquestes jornades

El mercadet dels dilluns de Salou es mantindrà en el seu emplaçament actual, al
passeig del 30 d’Octubre
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procedien dels següents parcs aquàtics:
parcs Aquopolis Costa Daurada, Cullera,
Torrevella, Villanueva de la Cañada, San
Fernando de Henares, Sevilla i Cartaya,
dels parcs Aqualud i Aquasplash (França),
del parc Italia Mirabilandia Beach i del parc
Bo Sommarland de Noruega.

SALOU ES PROMOCIONA A BILBAO
El Patronat Municipal de Turisme de
Salou ha estat present al Saló Professional
d’Agents de Viatges, TurNexoEuskadi,
que s’ha celebrat a Bilbao.  A la cita, que
va tenir lloc a l’Hotel Ercilla el proppassat
30 d’abril, van acudir uns 60 agents de
viatges de Bilbao i rodalies. Des del
Patronat Municipal de Turisme de la
ciutat s’assegura que la promoció a
Euskadi és fonamental donat que es
tracta d’un visitant amb un alt
coneixement de la zona i, molt
especialment, de la capital de la Costa
Daurada. “Tenim la voluntat de seguir
recordant al turista del País Basc que
seguim dins del mercat de les vacances
amb una oferta molt important”, explicava
el gerent del Patronat, Juanma Alonso,
qui també assegurava que “totes les
agències que van passar venen la
destinació de Salou i reconeixen que es
tracta d’un indret molt conegut i
sol·licitat”.
El Saló TurNexoEuskadi, ofereix les
principals novetats de l’oferta del sector
en vacances per a la temporada d’estiu
2009 i “Salou no hi podia faltar”, remarcava
Alonso. Cal recordar que el turista basc
representa un 12% del mercat nacional
de la ciutat (que arriba a les 900.000
persones cada any). El perfil del visitant

d’Euskadi, bàsicament, és familiar i
busquen passar uns dies gaudint del sol
i la platja i amb l’afegit de l’atractiu del
parc PortAventura.

LA BBC ENREGISTRA A SALOU EL
PROGRAMA “GIMME A BREAK”
Del 25 al 27 de maig, el Patronat de
Turisme de Salou va acollir la filmació del
programa “Gimme a break” de la televisió
anglesa BBC, que s’emet, amb un
important èxit d’audiència, els dissabtes
al mati a la BBC2. Els responsables del
Patronat de Turisme de Salou van
acompanyar una família anglesa per
diferents indrets del municipi. El
programa és un concurs familiar en que
els nens, d’entre 8 i 12 anys, trien les
vacances ideals i aquests dies van
conèixer en profunditat la destinació
guanyadora (Salou) d’entre les diferents
propostes de tota Europa amb trets de
turisme familiar.
Durant els dies de gravació van realitzar
activitats lúdiques per a famílies,
compres, estada en allotjament de Salou
i viatge en iot. En definitiva, activitats
variades, singulars, diferents i actives
que faran participar pares i fills i conèixer
a fons el paisatge i l’oferta de Salou. La
família anglesa, de quatre persones,
junt amb l’equip de filmació de la BBC,
van ser protagonistes d’excepció de la
realitat del municipi, del que es van
emportar un bon record. El Patronat
considerava aquest programa televisiu
una immillorable oportunitat de promoció
al Regne Unit.

URBANISME
ADJUDICADES LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL XALET
TORREMAR
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va signar
el passat 15 de maig el contracte
administratiu de les obres de rehabilitació
de l’edifici Xalet Torremar, seu del Patronat
Municipal del Turisme. Segons fons
municipals, els treballs duraran mig any i
començaran en el termini màxim d’un mes.
L’empresa especial itzada Recop,
Restauracions Arquitectòniques SLU, serà
l’encarregada de corregir els desperfectes
apareguts a l’edificii a conseqüència dels
treballs de remodelació duts a terme al
xalet “Villa Enriqueta” adjacent i que han
impossibil itat l ’ocupació d’aquest
representatiu xalet els darrers anys.
Al concurs van concórrer tres empreses
però finalment van ser adjudicades a Recop
per un total de 565.149,59 euros.

ELS ANTICS “SLAMMERS” DE SALOU
PODRIEN RECUPERAR L’ACTIVITAT
MUSICAL
ACN / Salou.- Després de cinc anys sense
activitat musical, el carrer Murillo de Salou,
entre l’avinguda Carles Buïgas i el carrer
Serafí Pitarra, els antics ‘slammers’ tornen
a tenir el permís per obrir locals d’oci
nocturn. La comissió territorial d’Urbanisme
va aprovar dijous dia 21 de maig la
modificació puntal del POUM de Salou per
tal que el carrer Murillo torni a forma part
d’una de les àrees més populars de l’oci
nocturn després que el 2002 el Tribunal
Superior de Justícia (TSJ) prohibís l’activitat
en aquesta zona arran de les denuncies del
veïns.
La sentència del TSJ va generar força
polèmica, ja que va obligar a tancar una
desena de pubs. Ara però, la batalla l’han
guanyat els propietaris dels pubs, ja que
l’última sentència els ha donat la raó i
podran obrir els seus locals.
Fa més d’una dècada que diversos veïns de
Salou van denunciar els sorolls dels locals
d’oci nocturn del carrer Murillo, als antics
‘slammers’. Finalment, l’any 2002 el TJC va
ordenar el tancament de la desena de
pubs d’aquest carrer. Un any després,
però, l’Ajuntament del municipi va aprovar
el POUM que recuperava la figura de bar
musical a totes les àrees lúdiques. Els
veïns, escandalitzats, van tornar a presentar
un recurs i finalment el consistori salouenc
va decidir que tot i estar en plena àrea
lúdica, al carrer Murillo estaria prohibida

En breu començaran les obres que permetran retornar a utilitzar el xalet
Torremar com a seu del Patronat de Turisme de Salou
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l’activitat musical. Ara, però, l’última
sentència judicial ha donat la raó als
gestorsdels pubs d’aquest carrer i aquest
dijous la comissió territorial d’Urbanisme
ha aprovat la modificació puntual del
POUM per tal que els pubs del famós
carrer puguin tornar a obrir portes.
D’altra banda, Urbanisme també va
avançar que la normativa actual que
regula els locals d’oci nocturn de Salou no
serà tant estricte i s’adaptarà a la de la
resta del país. Des que el TJS va obligar
a tancar els pubs dels antics ‘slammers’,
el consistori de Salou va posar unes
normes més estrictes als propietaris dels
pubs, que havien d’abaixar la música a
nivells més baixos que els de la resta de
locals catalans, entre d’altres normatives.
Des de fa anys, a Salou només es poden
obrir bars musicals en dues àrees
delimitades del municipi. Els pubs oberts
des de fa dècades que es troben fora
d’aquestes àrees lúdiques continuen la
seva activitat, però també es continuen
regint per una normativa més estricta.

MEDI AMBIENT
ATORGADES LES BANDERES BLAVES
ACN / Tarragona.- Les platges i ports del
Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
lluiran 46 banderes blaves aquest estiu,
sent la demarcació de Catalunya amb
més reconeixements. En concret, es
podran veure les banderes a 38 platges
i a 7 ports. Respecte l’any passat, es nota
un mínim descens, ja que ha perdut dues
platges però en canvi ha guanyat un
port.
Entre les platges del Camp de Tarragona,
s’han reconegut les de Llevant a Salou i
la de la Pineda a Vila-seca, i entre els ports
hi figura l’Esportiu de Salou. La platja dels
Capellans ha perdut el distintiu.

ENSENYAMENT
ALUMNES DE LES AULES DE LA GENT
GRAN DE SALOU VISITEN TARRACO
Un grup d’alumnes de les Aules d’Extensió
Universitària de la Gent Gran de la URV de
Salou van realitzar una visita cultural a
Tarraco, la Tarragona romana. El
responsable d’aquestes aules d’extensió
universitària i doctor de la Universitat
Rovira i Virgili, Josep Maria Sabaté Bosch,
va explicar als alumnes salouencs la història
de l’antiga Tarraco. El viatge a l’antiguitat
va començar dimecres 20 de maig el a les
9h30 del matí al Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona on es va explicar
la història de la ciutat, els mosaics,
escultures i demés objectes que es poden
visitar. Posteriorment van visitar el pretorii
i el circ. Les Aules de la Gent Gran han
tingut lloc a Salou per segon any, i la seva

Les tradicionals classes d’educació viària que imparteix cada any la Policia Local
de Salou a les escoles, van finalitzar amb una concorreguda bicicletada

finalitat és donar resposta a les inquietuds
culturals de la tercera edat.

LES CLASSES D’EDUCACIO VIÀRIA
A LES ESCOLES DE SALOU ES
TANQUEN AMB UNA BICICLETADA
A finals de maig es va posar punt i final a
les classes d’educació viària que any rera
any imparteixen els policies locals de
Salou adscrits a aquesta àrea. La voluntat
és tendir cap a una mobilitat segura que
radiqui en “un canvi” d’hàbits i costums
que cal ensenyar des de les edats més
tendres amb la finalitat de millorar en el
futur les habilitats dels salouencs. En
total, en aquest curs 2008-2009, hauran
passat 1.979 alumnes que van des de
l’educació primària (963); d’ESO (834);
de la Unitat d’Escolarització Compartida
(12); Batxillerat (90); Cicles Formatius
(48) i d’educació Especial (32).
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APARTAMENTS TURÍSTICS
LLOGUER I SERVEIS

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

LA PINEDA

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

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

Fax 977 39 34 18
VILA-SECA
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L’alcalde de Vila-seca i president de la
Diputació de Tarragona, Josep Poblet,
va inaugurar el passat  dissabte 25 de
maig al vespre el nou hotel Gran Palas
de la Pineda, acompanyat del president
d’Insagra Uno, Indaleci Salas López.
Ubicat a pocs metres de la platja de la
Pineda, concretament entre els carrers
del Camí del Racó, de la Sèquia Major i
el passeig de Pau Casals,  aquest hotel
de luxe és el primer de cinc estrelles del
municipi i també de la Costa Daurada
Central. Construït pel grup Insagra Uno
SL, propietat de la família Salas Graset,
el nou equipament hoteler té 102
habitacions tematitzades i tots els serveis
i complements propis d’un hotel
d’aquesta categoria.
A l’acte d’inauguració hi van assistir
entre d’altres, el rector de la Universitat
Rovira i Virgili, Francesc X. Grau; el
president de l’Audiència Provincial,
Antonio Carril; el director dels Serveis
Territorials d’Innovació, Universitats i
Empresa, Àngel Xifré; els membres de
la Corporació Municipal de Vila-seca i
representants dels ajuntaments de
Riudoms,  Tarragona i Salou; la
presidenta de l’Associació Hotelera
Salou-Cambrils-la Pineda, M. Eugènia
Arbó; el president de la CEPTA, José A.
Belmonte; representants de les Cambres
de Comerç de Tarragona i de Reus, així
com  nombrosos representants del
sector turístic de Vila-seca i de la Costa
Daurada, així com professionals que van
participar en la construcció del nou
establiment i nombrosos amics de la
família Salas Graset.
L’empresa propietària ha cedit 2.860
metres quadrats per a l’ampliació del
passeig de Pau Casals a la zona frontal
de l’hotel. La superfície del solar és de
20.591 metres quadrats, dels que més
de la meitat s’han destinat a espais
enjardinats i piscines. El Gran Palas Hotel
està distribuit en dues plantes
soterrades, una planta baixa i dues
plantes superiors. Disposa de serveis
de cafeteria - snack, fitness, spa,
wellness amb tractaments corporals i
de bellesa, relaxació i musicoteràpia,
sala de convencions, congressos i
banquets amb capacitat per a  1.000
persones, menjador clients hotel amb
capacitat per a 250 persones amb la
possibilitat de modular espais, piano
bar, biblioteca, guarderia i piscina infantil
i piscina exterior amb platja d’arena i
fustes tropicals.

Inaugurat a la Pineda el Gran Palas Hotel
És el primer hotel de cinc estrelles de la Costa Daurada Central
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El nou equip de govern de Salou
presenta les seves prioritats

L’alcalde Pere Granados (FUpS), amb el regidor
d’Urbanisme i Planejament, Marc Montagut (no
adscrit), i el de Turisme i Seguretat Ciutadana,
Alberto del Hierro (PP) van presentar el passat
dia 8 de maig en roda de premsa les prioritats
de l’equip de govern pels dos anys que resten
de legislatura. El màxim responsable municipal
va assegurar que “tenim poc temps per acabar
un projecte tant ambiciós però prioritzarem
l’acció de govern en la política més propera al
ciutadà”. En aquest sentit, va explicar que la
neteja de Salou, la millora dels aparcaments o
el manteniment “per aturar el deteriorament
que ha patit la ciutat aquests dos últims anys”
seran algunes de les accions que es duran a
terme. Tot plegat unit a un ampli projecte de
millora de la qualitat democràtica que “ens
permetrà mantenir contactes amb el ciutadà a
través d’òrgans consultius”.
En el capítol d’infrastructures, Granados va
explicar que, al llarg d’aquests dos anys,
culminaran les obres que es van iniciar quan
FUpS, PP i CiU governaven, a més de potenciar
els nous equipaments previstos al Plan
Zapatero. En aquest sentit, el regidor
d’Urbanisme, Marc Montagut va explicar que
d’entre les prioritats de l’àrea hi ha el
restabliment de les obres del camí de Ronda o
reempendre el futur del Sector 03-Barenys on
s’ha de desenvolupar la futura zona esportiva
i la zona hotelera. En aquest sentit, l’alcalde va
remarcar que la sortida de cinc braços a la
platja de Ponent “ha rebut un informe negatiu
per part dels tècnics de l’Ajuntament de Salou”,
de manera que s’aturarà el projecte.
“Políticament tenim clar que el nostre atractiu
és la platja i aquest projecte de l’anterior
govern només la malmetrà”, en referència al
projecte acordat amb l’Agència Catalana de
l’Aigua en el seu moment. Altres prioritats del
govern municipal passen per  obrir al públic el
que anomenen “parc botànic” i treballar  “com
a prioritat absoluta en un pla de millora i
manteniment de les platges”.
Per la seva part, el regidor de Seguretat
Ciutadana i Turisme, Alberto del Hierro, va
insistir que es tornarà a reforçar la presència
policial al carrer on s’hi destinaran bàsicament
els interins, mentre que els agents professionals
patrullaran per les platges.
En els diferents àmbits, aquestes són les
propostes textuals de l’equip de govern:
ÀMBIT URBÀ I DE SERVEIS
Micropolítica: Aquest govern aposta per un
aspecte molt important que ha de millorar les
condicions i la qualitat de vida de la ciutat: la
micropolítica; que és aquella que treballa
aspectes i serveis públics urbans que el ciutadà
veu, toca i gaudeix, i que formen també el
paisatge i l’entorn físic i infraestructural més
proper.
Però la micropolítica no es limita solament al
manteniment acurat i a resoldre desperfectes
i deficiències amb petites reparacions,
arranjaments i reformes a la via pública,

equipaments municipals, serveis i espais verds
enjardinats; sinó també a resoldre i a gestionar
i adaptar temes com la seguretat i l’ordre
públic; la neteja i la recollida dels residus; el
trànsit i la mobilitat; i el bon funcionament de
tots els serveis.
ÀMBIT PER A LA QUALITAT DEMOCRÀTICA
Participació Ciutadana: La qualitat de la
democràcia depèn de les bones relacions de
confiança entre els ciutadans i els seus
representants polítics. I per això, s’han
d’ampliar les formes de participació, ja que és
un element fonamental per al bon funcionament
de la democràcia representativa, a la qual cal
implementar noves formes de participació
política. Cal fomentar la implicació dels
ciutadans en els afers públics perquè com més
participació hi hagi, més transparent és l’acció
política, major és l’adhesió i la cohesió ciutadana,
i més augmentarà la legitimitat de l’acció de
govern.
Per tant, durant aquest dos anys es crearan
diversos consells territorials (de zona) i consells
sectorials municipals (de cultura, sanitat,
ensenyament, esport,  joventut, seguretat i
benestar social) com a òrgans informatius,
consultius i assessors de l’acció de govern, com
a pas previ a la redacció i aprovació d’un
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
En aquest mateix sentit ja s’està estudiant la
realització d’un projecte per a la posada en
marxa d’un procés de Pressupostos
Participatius.
ÀMBIT NORMATIU MUNICIPAL
Reglament Orgànic Municipal: Es tracta
d’elaborar el sistema organitzatiu i de
funcionament institucional de l’Ajuntament,
així com també, articular els drets i deures dels

membres de la Corporació i els drets d’informació
i de consulta dels veïns i entitats del municipi.
ÀMBIT INFRAESTRUCTURAL
En aquest àmbit urbanístic es revisarà el
projecte de desviament i canalització del Barranc
de Barenys; s’estudiaran els potencials usos i
el destí final del solar que ocupava l’antiga
Duana, i es desbloquejaran les obres del
projecte de recuperació mediambiental del
litoral de Cap Salou i construcció del Camí de
Ronda.
Com a obres de reequipament municipal
s’acabarà la Llar d’Infants, el CAP-Centre d’Alta
Resolució Sanitària, el Centre Juvenil de la
masia Tous, la Pista poliesportiva i el Centre
Cívic a la urbanització de Xalets de Salou, i
s’obrirà al públic el Parc Botànic.
ÀMBIT FISCAL, ECONÒMIC I ADMINISTRATIU
Mesures fiscals, administratives i socials contra
la crisi: Aquest govern entèn que davant la crisi
i la desacceleració econòmica que viu el país,
i les dificultats i repercussions que aquesta
situació comporta pels ciutadans, petits i mitjans
empresaris, comerciants, i famílies, des de
l’Ajuntament s’ha d’actuar per ajudar als
ciutadans a afrontar aquest període crític
acordant mesures fiscals que suposin sobretot
un estalvi en la despesa de les famílies,  un
major  impuls econòmic i de creació de riquesa.
D’altra banda, cal ajudar a disminuir el deute de
les empreses i establiments proveïdors de
l’Ajuntament i, per tant, ajudar a minvar els
seus problemes de liquiditat i a millorar la seva
capitalització.
Per tot això s’estan estudiant un seguit de
mesures de caire fiscal, administratives i socials
que s’aprovaran de forma immediata.
Millora de l’organització i eficàcia de la OAC.

El nou equip de govern de Salou ha començat a posar en pràctica el que
defineix com “micropolitica”
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Correu Obert
REFLEXIONS A L’ENTORN DE LA
SITUACIÓ DE CDC A SALOU I  A
L’ACTUAL CONSISTORI

Abans de res, des d’aquí volem agrair a la
ciutadania de Salou el suport que hem
rebut aquests dies, arran de la situació
política a què ens hem vist abocats la
gran majoria de la militància de CDC a
Salou.
El primer impuls davant d’una decepció i
una vergonya tan immenses és marxar
cap a casa i excloure de les nostres vides
el partit i la política.
Després, l’anàlisi es complica: parles amb
molta gent, que et fan veure que potser
no és  el moment de marxar cap a casa.
Que tens un compromís amb els companys
que van confiar en tu dins de l’agrupació
local i, sobretot, amb la ciutadania que va
creure en nosaltres i ens va votar.
La situació actual de CiU dins del consistori
es paradoxal i complexa: arran de la
signatura de la moció de censura per part
del regidor Marc Montagut, els altres dos
regidors van demanar excloure’l  del grup
municipal. El 20 d’abril s’emet un decret
de l’anterior alcaldia, on es passa al regidor
Sr. Montagut al grup municipal de no
adscrits. El 24 d’abril, s’emet un altre
decret de l’actual alcaldia on es revoca
l’anterior de 20 d’abril  passant els regidors
Salvador Pellicé i Martina Fourrier al grup
municipal de no adscrits.
Cal destacar que a la convocatòria del
darrer ple municipal de l’11 de maig, el
primer del nou govern sorgit arran de la
moció de censura, a la proposta de
creació de comissions informatives, no
figuraven els nostres regidors Sr. Pellicé
i Sra. Fourrier, per considerar-los no
adscrits.
No obstant, en el transcurs del ple, el
secretari de la corporació local va haver
d’introduir una esmena als decrets de
nomenament de membres de la Junta de
Govern Local,  on constava el regidor Sr.
Montagut com a membre de CiU, dient
que “.. quedarà com a regidor, sense res
més, fins que es resolgui la situació del
grup”.
Mentrestant, la gran majoria del comitè
local i dels militants de CDC,  creiem que
el dret de la titularitat del grup municipal
de CiU l’ostenten els regidors Salvador
Pellicé i Martina  Fourrier,  ja que ells no
han modificat ni l’actitud ni el compromís
contret a l’inici de l’actual legislatuira i no
han estat  els causants de l’actual situació.
La direcció nacional i comarcal de UDC
també ho ha fet constar així.
Mantenir la representativitat del grup
municipal és imprescindible per poder fer
una bona tasca des de l’oposició. Permet

als regidors obtenir la  informació
necessària, per conèixer les situacions,
analitzar-les, valorar-les i explicar-les, en
definitiva, per poder treballar.
Les reflexions motivades per aquestes
consideracions ens han portat a la
conclusió que, mentre no es resolgui el
problema de la titularitat de les segles CiU
durant el temps que resta de legislatura,
tant la presidenta local com un bon
nombre de militants de CDC hem decidit
fer costat als nostres regidors  Salvador
Pellicé i Martina Fourrier; així que
continuarem  com a mil itants i
conservarem les nostres responsabilitats
dins l’estructura local del partit, en tant
que no estigui garantida la representació
del grup municipal durant els propers dos
anys.
Després de reflexionar-ho a fons, creiem
que així ho hem de fer per no decebre la
confiança rebuda dels nostres votants.
Volem també transmetre a la ciutadania
que, des de l’oposició, tenim la mateixa
voluntat de servei  que hem tingut des
de l’acció de govern.

Salou, 21 de maig del 2009
Carme Orts
Presidenta local de CDC

LA CRISI (IV)

El sistema econòmic actual té diferents
sectors, que cal analitzar un per un, per
veure les falles que es produeixen en
cada un i com es solucionen.
Les energies fòssi ls, són cares,
contaminants, i caduques. Cal reduir el
consum d’energies en general, i orientar-
nos cap a les energies alternatives, sense
perdre de vista que el criteri principal ha
de ser reduir el consum. L’energia nuclear
diuen que és més barata, però desgraciats
dels que venen darrera nostre que hauran
de conviure amb les deixalles.
Al sector financer, el que no tingui
infraestructura ni solvència per aguantar
l’actual situació, que tanqui. I el banc
central que garanteixi els estalvis de la
gent.  No pot ser que per entrar i dir bon
dia hagis de pagar comissió. De tot el que
ha passat, el Banc d’Espanya en tenia
informació diària: del endeutament per
càpita i del global a tot l’estat espanyol,
dels crèdits hipotecaris i al consum. Tenia
informació més que suficient per veure
que no anàvem be. Per començar hi ha
masses oficines bancàries per la gent que
som  i això no fa res més que encari els
serveis! Cal una reestructuració tutelada
per el Banc d’Espanya.
El sector de l’automòbil no ha de ser

subvencionat, que deixin que sigui el
mercat el que digui qui ha de plegar i qui
ha de continuar. Cal plantejar-nos si són
necessaris tants cotxes, actualment hi
ha una mitja de 454 cotxes per 1000
habitants, a la vegada que són uns grans
consumidors d’energies fòssils i molt
contaminants.
La construcció d’habitatges ha de
continuar, perquè és un sector que
porta punta de llança, darrera de la
construcció de vivendes es mouen tot
un seguit de sectors molt importants per
l’economia, pintura, decoració, mobles,
electrodomèstic. El que passa que ara és
com aquell que s’ha fet un fart i trigarem
molt de tems en pair-lo.
Una dada per reflexionar, a Espanya hi ha
mes telèfons mòbils que nombre
d’habitants.
L’optimització i millora de la gestió de les
institucions i organismes públics, afavoriria
l’economia. El sector de l’educació, la
salut, la justícia, l’administració en
general... funciona amb els mateixos
patrons i sistemes que quan hi havia
sisquet viu. S’hauria d’actuar amb
contundència per agilitzar la burocràcia
sense perdre el control, per millorar la
gestió i garantir que el funcionariat treballi
de manera eficient i eficaç.
Les diferents administracions del país es
mengen la part més important dels
pressupostos. I tanta culpa en té el
funcionariat ras, que sembla que només
centri els seus esforços en aconseguir
una plaça i després a jeure, com els
càrrecs directius i polítics, que malbaraten
els pressupostos per no saber administrar
correctament.
En economia hi ha un principi molt senzill
d’entendre: si un gasta un euro més del
que ingressa, només es qüestió de temps
que se’n vagi a la misèria, sigui la família,
una empresa o el país.
Una altre capítol molt important és el de
les deixalles. Cal reciclar, però més
important és qüestionar la producció
d’envasos, aparells, etc., que no és poden
reciclar o que el seu reciclatge és més
costós que la pròpia fabricació.
I sobre l’agricultura parem atenció, que
en tot aquest enrenou ningú en parla
perquè fa anys que hagut d’aprendre a
conviure en crisi permanent. Mereix molta
atenció i molt respecte, perquè de
l’agricultura en depèn la subsistència del
esser humà.
Cal educar les generacions que pugen,
en l’amor i la disciplina pel treball.

Josep Forasté Saltó
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VILA-SECA, PRESENT A LA FIRA EXPOVACIONES DE BILBAO

Des del passat dijous dia 7 i fins el diumenge 10 de maig, Vila-seca va estar
participant dins el corner del Patronat de Turisme de la Diputació, a la fira
Expovacaciones de Bilbao.  Enguany però, La Pineda va estar ajudant a donar
informació tant a professionals com al públic en general, juntament amb els
Patronats de Mont-roig Miami Platja, Costa Daurada, la Ruta del Císter i una
representant de PortAventura.
En representació del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, van assistir la
responsable tècnica de promoció, Sra. Laura Cattaneo i una de les informadores
del patronat, Sra. Carmen Martínez.
A pesar de la situació econòmica i de la preocupació del sector, el nombre de
visitants a la fira i les peticions d’informació per part d’aquests en l’estand de les
nostre comarques, no ha notat cap descens.   De fet, tot i que els Bilbaïns i els
habitants de la zona nord d’Espanya són ja habituals visitants vacacionals de la
Pineda platja i la Costa Daurada en general, enguany, molts comentaven que amb
la crisi, en comptes d’anar de vacances fora de les fronteres de l’estat, preferien
quedar-se per el país per estalviar.
Els que potser sí van patir les conseqüències de les noticies que han anat sortint
en les darreres setmanes, van ser l’estand de Mèxic, que també es trobava
present en aquesta fira.

PARLEM AMB BRUNO LÓPEZ

Parlem amb Bruno López, un dels responsables de tirar
endavant aquest projecte que ha esdevingut ja una realitat,
l’hotel de cinc estrelles Gran Palas, ubicat a La Pineda i ja
reconegut com el primer hotel de cinc estrelles de la Costa
Daurada central.
En Bruno, persona afable i comunicativa, ens descriu
abastament el concepte i les funcions de l’Hotel. De la
conversa mantinguda amb ell ens quedem amb algun dels
molts i extensos aspectes de l’hotel que ens ha detallat.

Aquest és un producte que li faltava a la Costa Daurada.
Clients què fa 10 anys que venen ens demanaven algo més.
Vam fer una enquesta amb les agències, touroperadors que
fa anys treballen amb nosaltres i tot apuntava cap aquí. Però
fer un hotel de 5 estrelles no de platja sinó de ciutat però al
costat del mar.S’ofereix 100% d’atenció al client, privacitat,
tranquilitat

Quatre negocis: la Restauració amb tres espais diferents, a
la carta, cuina a la vista i japonès, Convencions i bodes amb
diferents tipus de sales i capacitat per a un màxim de 1200
persones i sopar de Gala per 900 persones, l’Spa i òbviament
l’hotel amb 4 tipus diferents d’habitacions equipades amb les
darreres tecnologies.

També destacar 9000m2 de jardins amb 6 piscines exteriors,
s’han plantat 300 arbres i 800 plantes. Hi ha 1 km de
jardineres. Hem volgut tenir cura del medi ambient amb el
reciclatge d’aigües i l’aprofitament de l’energia solar.

D’entrada volem potenciar una cosa que està de moda i son
els xec-regal, ja sigui convidar a un sopar íntim, dormir,
esmorzar, tractament a l’Spa, o tan sols un tractament a l’Spa
i sopar... Sense haver-ho publicitat ja n’hem fet alguns, pot
ser un molt bon regal, per la parella, pels pares...

S’està enllestint la plana web on es podran consultar tots els
serveis que ofereix el Gran Palas fins i tot reservar tant
habitacions, com sales per convencions,  tractaments a
l’Spa...
http://www.granpalashotel.com/

NOVA PLANA WEB DEL PATRONAT
DESCOBREIX-LA AVIAT!
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Emili i Mariona, pastissers

Continuem entrevistant veïns de Vila-
seca per tal que ens parlin del seu ofici,
de la seva vida i, de retruc, una mica del
poble a través de la seva òptica.
Al número 350 teníem un barber, el
Joan Esteve Alcové, i per a aquest hem
escollit un ofici ben llaminer, la
pastisseria. De pastisseries
característiques del poble n’hi ha vàries,
al núcli antic tenim ca Sans i la Sant
Bernat. En aquesta ocasió parlem amb
l’Emili i la Mariona (o Maria) de la Sant
Bernat, situada al carrer Comte Sicart.
És un dissabte per la tarda i al casc antic
hi ha moviment però poquets
establiments oberts, un d’ells la
pastisseria que ens pertoca. Hem pactat
la xerrada pels volts de les 7 i allí arribo.
Em reben amb simpatia i amb aquest
tracte agradable i tranquil que
transmeten tots dos.

Pont de Fusta (PdF): Bona tarda. Què us
sembla si us presenteu vosaltres
mateixos?
Emili i Mariona: Bé, som l’Emili Serrat i la
Mariona Martí. Som de Valls i vam arribar a Vila-
seca l’any 70 quan vam obrir la pastisseria.

PdF: Sent de Valls com va anar això de
petar a Vila-seca?
Emili: Està ben comunicada...
Mariona: De fet va ser una mica casualitat.
Jo tinc família a Vila-seca i algun cop venint a
Valls, parlant del poble, l’Emili volia posar una
pastisseria i ens van animar a venir. Hi vam ser
un parell de cops, vam veure les possibilitats,
estar a prop de la costa, ampliar negoci... i ens
hi vam instal·lar.

PdF: Després de tants anys d’estar ací
dedueixo que us devia anar força bé...
Emili: Doncs al començament no tant, l’any 75
hi va haver un incendi, es va cremar tot i vam
haver de començar de zero.
Emili i Mariona: La família ens va ajudar però
també gent del poble, concretament dues
famílies del poble ens van avalar, ens van

ajudar i vam poder tornar a començar. Gràcies
a ells.
Emili: I a partir d’aquí doncs vam anar ampliant
en base a les nostres possibilitats. Com que a
l’estiu baixava molt el negoci a Vila-seca vam
decidir obrir un establiment a Salou. També
fèiem repartiment als hotels de la zona però
sense voler créixer massa, en la mesura a les
nostres possibilitats. Però ho vam anar deixant
doncs els fills no volien seguir. Al cap de 25
anys de tenir el negoci a Salou va sortir una
possibilitat de traspassar-lo i així ho vam fer
quedant-nos amb el de Vila-seca, que per a
nosaltres ja era suficient.

PdF: Com veieu l’evolució d’aquestes
cadenes de fleques/pastisseries o dels
mateixos centres comercials amb
producte divers i a dojo?
Emili i Mariona: Tot plegat ha anat canviant,
evolucionant. Pels habitants que té Vila-seca
hi hauria d’haver 6 o 7 pastisseries però la
demanda de pastisseria artesana és la que és
i amb els qui som ja fem, nosaltres, ca Sans...
Hi ha una clientela fidel, inclús ve la tercera
generació d’alguns d’ells... Qui ha provat la
pastisseria artesana i la industrial aprecia la
qualitat. Per vendre qualitat has de comprar
qualitat. Hi ha gent a qui tant li fot el que
compra, hi ha qui ha de mirar el preu. Hi ha
opcions per a tots els gustos i necessitats. El
mateix que li pot passar a altres negocis: si vols
bon embotit, bona carn, fruita... ja saps on
has d’anar. Nosaltres fem pastisseria artesana,
de qualitat, i els clients ho saben per això
continuen venint, els avis, els pares i ara els
néts.

PdF: Dieu-me, qiín producte té més
sortida?
Mariona: Doncs allò clàssic, el braç de gitano,
les lioneses, els tortells, les coques de full i
crema... S’incrementa moltíssim en les dates
senyalades o temporades, com la del calçot...

PdF: Canviant de terç, com valoreu la
remodelació que s’està fent del nucli
antic?

Mariona i Emili: Ara tot ha tornat a la
normalitat, es va notar mentre van durar les
obres. Ara sembla que estiguin fent més via,
abans hi havia moltes interrupcions i les obres
es van allargar molt. Esperem que es facin bé
i a bon ritme...
Emili i Mariona: No entenc com no s’obren
més comerços aquí. Vila-seca no té una zona
comercial al centre del poble com la pot tenir
Montblanc, El Vendrell... Ara que s’estan
arreglant els carrers no entenc com no s’hi
posen més botigues, doncs de gent per aquí
n’hi passa, per anar a l’Ajuntament, al Mercat...
També faltaria tenir més facilitats per aparcar.
Ja que les grans àrees tenen èxit perquè s’hi
pot aparcar a la porta ... A Vila-seca es pot
arribar caminant a tot arreu però la gent no
està per passejar les coques per mig poble, o
per un simple tràmit al banc aparcar ben
lluny...
Si hi hagués una zona comercial com hi ha en
els lloc que hem esmentat doncs estaríem
d’acord en fer-ho tot peatonal, amb una àrea
d’aparcament a la vora. Però si es fa amb els
4 que hi som ara, hauríem de plegar. Tal i com
està ara està bé, però seria interessant que
s’instal·lessin més comerços i la facilitat
d’aparcament a la vora. Pel que fa a
l’aparcament, de moment, vigilar més el que
pot ser un abús o un tràmit momentani.

PdF: Molt bé. Algun tema que es quedi al
tinter?
Mariona i Emili: Doncs que s’ha de fer pinya
entre tots plegats. Tenim una Agrupació de
Comerciants que treballa per fomentar el
comerç, on tothom s’hi pot associar per una
quantitat molt baixa, es necessita gent que s’hi
involucri i entre tots plegats treballem per
aixecar el comerç vila-secà. Volem animar la
gent a que hi participi.
També volem agrair a tots els veïns i clients que
des del primer dia ens han acollit. Moltes
gràcies a tots.

PdF: Gràcies per la vostra amabilitat.
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www.vila-seca.cat
la plana web de l'Ajuntament de Vila-seca

BREUS

El passat 20 de maig va quedar
constituïda a l’Ajuntament de Vila-seca
la Junta de Seguretat Local del municipi.

Presidida per l’alcalde de Vila-seca,
Josep Poblet, a la primera sessió de treball
d’aquesta Junta de Seguretat Local hi
van assistir la directora dels Serveis
Territorials d’Interior, Hortensia Grau,
en representació del delegat del Govern
de la Generalitat; el regidor de
Governació, Joan M Pujals; el cap dels
Mossos de la Regió Policial del Camp de
Tarragona, Jaume Giné; el capità de la
primera companyia de la Guàrdia Civil,
Bernardo Malle; el cap de la Comissaria

Vila-seca constitueix la
Junta de Seguretat Local

de Districte dels Mossos, Jordi Gómez; el
cap de la Policia Local, Jacinto López; el
coordinador de Seguretat de l’Ajuntament
de Vila-seca, José L. Castillo; i els tècnics
municipals Francesc Pascual i Pere M.
Ferré.

La reunió, que va servir per analitzar
positivament la situació de seguretat del
municipi, va determinar que la periodicitat
de les sessions de la Junta Local de
Seguretat serà trimestral i que les reunions
de la Mesa de Coordinació Operativa de
Vila-seca es produiran un cop a la setmana.

A la foto, els membres de la primera
Junta Local de Seguretat de Vila-seca.

Adjudicades noves obres per
valor de 15 milions d’euros

L’Ajuntament de Vila-seca ha
adjudicat durant els darrers mesos un
total d’11 noves obres per un valor de 15
milions euros. En aquests moments ja es
troben en marxa al municipi vuit
d’aquestes actuacions urbanístiques i la
resta començaran d’aquí a poques
setmanes. La relació d’obres adjudicades
és la següent:

- Ampliació de Jutjat de Pau
- Millores al Castell de Vila-seca
- Nous vestidors a l’Estadi Municipal
- Renovació viària del nucli antic
- Nova llar d’infants municipal
- Millores al CEIP Torroja i Miret
- Reparació pista del pavelló
- Noves sales a la piscina municipal
- Centre d’operacions
- Nou col·lector pluvials a la Pineda
- Construcció del nou CAP/CAR

Inaugurat el Gran Palas Hotel
L’alcalde de Vila-seca i president de

la Diputació de Tarragona, Josep Poblet,
va inaugurar el 25 de maig el nou hotel
Gran Palas de la Pineda, acompanyat del
president d’Insagra Uno, Indaleci Salas.

Ubicat a pocs metres de la platja de la
Pineda,  aquest hotel de luxe és el primer
de cinc estrelles del municipi i de la
Costa Daurada Central. Construït pel
grup Insagra Uno SL, propietat de la
família Salas Graset, el nou equipament
hoteler té 102 habitacions totalment
diferenciades, diversos espais per a la
celebració de congressos i convencions
i és també un centre Spa&Wellness.
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El 29 de maig, diversos agents dels
l’Oficina de Relacions amb la Comunitat
(ORC) dels Mossos d’Esquadra i de la
Policia Local de Vila-seca van oferir una
xerrada als alumnes del curs de Formació
del Circuit d’Acollida de Vila-seca.

Durant aquest trimestre, el circuit
d’acollida aplega una vintena de persones
nouvingudes al municipi i el programa
s’estructura en diversos mòduls: llengua
catalana, tallers de formació i itinerari de
visites per conèixer el municipi.

Per una banda l’objectiu de la sessió és
que els nouvinguts al municipi coneguin
els cossos de seguretat que tenim i per
altra, informar-los d’aspectes que poden
ser interessants pel lloc on viuen.

Els Mossos d’Esquadra van informar

Mossos d’Esquadra  i Policia Local
fan xerrades en el Circuit d’Acollida

de temes com els drets de les persones,
els tipus d’autoritzacions per residir a
l’Estat espanyol, tipus de cossos de
seguretat, seguretat viària, la violència
de gènere i el tema d’escolarització als
menors de 16 anys. La Policia Local va
tractar temes de convivència ciutadana
com ara les ordenances municipals,
adreces i telèfons d'interés i altres temes
de convivència ciutadana.

Els agents que van oferir la xerrada
foren el caporal Josep Gomariz i l’agent
Roger Avilès de l’ORC de la Comissaria
de Mossos d’Esquadra de Salou i Vila-
seca i el caporal Juan Luís Martínez i
l’agent Montse Sans de la Policia Local
de Vila-seca.

A la foto, imatge dels participants.

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet,
acompanyat de la regidora d’Educació M.
Àngels Ponce, van visitar el passat 13 de
maig el CEIP Cal·lípolis de la Pineda.
Després d’una petita xerrada, els alumnes

L’alcalde visita el col·legi Cal·lípolis
de 5è de primària d’aquest centre
educatiu van entrevistar a l’alcalde i
van elaborar diversos textes per tal con-
feccionar el proper número de la seva
revista Snoopy.

7a edició del Cicle
“ACCIONS

EN POESIA”
a la Biblioteca

Les nits d’estiu s’omplen
de música i versos

al jardí de la Biblioteca

PROGRAMACIó 2009

Dijous 18 de juny a les 22h.
Toni Subirana canta
Josep M. de Sagarra

Veu i guitarra Toni Subirana
Acordió Alfons Rojo

Un recital que ens endinsa en l’obra
poètica d’un gran autor de la literatura

catalana.

Dijous 16 de juliol a les 22,30 h
Gessamí de nit:

el so de la poesia àrab
Yacine Belahcene, veu i percussions

Mohamed Soulimane, violí
Melodies i versos de la Mediterrània
i de l’Orient mitjà a càrrec d’un

excepcional duet.

Dijous 6 d’agost a les 22,30h
Phoneticus Lapsus:
El Cabaret poètic de
Josep Ramon Roig

Josep Ramon Roig, Júlia Sabaté i
Anna Enrich

Un espectacle de polífonia poètica i
dansa.

Dijous 3 de setembre a les 22h
García Lorca.

Paisatges en jazz
Divadams (Araceli Aiguaviva veu,

Carol Brunet veu, Loni Geest veu,
Peter Lemberg guitarra)

Un viatge musical que ens apropa a
la vida i l’obra de García Lorca,  a

través de la música que li fascinava: el
jazz, el flamenc i l’afrocubà.

Més informació a
www.bibliotecavila-seca.info
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20 anys d’Scherzo

VINT ANYS DE L’SCHERZO

El Cor de Cambra Femení Scherzo està
celebrant el seu vintè aniversari. Per això
el dia 30 de maig va tenir lloc un acte
commemoratiu a l’Auditori Josep Carreras
de Vila-seca en el qual hi va haver
parlaments de Rosa M. Gual, de l’ex
directora i fundadora Sílvia Gil-Pérez, del
director i pianista Alan Branch i de la
presidenta Eva Garriga. Va presidir l’acte
l’alcalde Josep Poblet.
En aquest acte es va fer la presentació
d’un opuscle titulat Vint anys de cançons,
Scherzo a càrrec de Rosa M. Gual, autora
del text i també fundadora del Cor. En la
configuració del llibret hi han participat
també Montserrat Garriga, Nacho Mayals,
Reyes Gil i Josep Manel García Varo. En el

text hi trobem una explicació de tota la
trajectòria del Cor, dirigit primer per
Sílvia Gil-Pérez i a continuació per Alan
Branch. S’expliquen tots els
esdeveniments experimentats i els premis
aconseguits durant aquests anys; hi ha
una detalladísima cronologia de tots els
concerts realitzats; i el text, il·lustrat
amb diverses fotografies, inclou també
una relació dels  noms de totes les
cantants que són ho han estat  membres
de l’Scherzo.
També es va presentar un nou disc
compacte titulat Scherzo, cor de cambra
femení en el que es poden escoltar 22
peces, totes elles, això si, en llengua
anglesa, gravades pel Cor dirigit per Alan
Branch, que també toca el piano i
acompanyades pel percussionista Luís

Chacón. L’enregistrament està fet per
Pau Fargas i l’autor de la portada és
Miquel Paton.
L’acte va continuar amb la projecció
d’una pel·lícula muntada per Josep Manel
García Varo en la que es mostra tot un
reportatge cronològic dels viatges, els
concursos, els premis i  les interpretacions
i concerts del Cor.
La vetllada va acabar amb l’actuació del
Cor, que interpretà sis cançons del seu
repertori, acompanyat pel bateria Luís
Chacón i pel piano i la direcció d’Alan
Branch.
El Cor de Cambra Femení Scherzo és un
grup amb molta vida, que desitgem i
esperem  que tiri sempre endavant.

per Carles Jansà

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

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

El cap de setmana del 15 al 17 de maig van tenir
lloc diferents actes en motiu de la celebració de
Sant Isidre, la festa de la pagesia (tot i que en
alguns llocs se celebra Sant Galderic, a Vila-seca
com a la majoria del Camp de Tarragona, se
celebra Sant Isidre).
Carros i cavalls, ofrenes i danses, l’esmorzar a la
Cooperativa, la Caminada popular... Una sèrie
d’actes que es van repetint cada any i que
signifiquen què a Vila-seca, malgrat tot i malgrat
alguns, encara queda una mica de pagesia.

fotos: Albert Fotògraf
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Casc Antic: balanç i més projectes
El passat 18 de maig, l’alcalde mde Vila-
seca, Josep Poblet, i la regidora
d’urbanisme, Manuela Moya, van oferir
una roda de premsa en la que es va
passar revista a les successives actuacions
urbanístiques portades a terme al Casc
antic de Vila-seca.
El Pla de Millora Integral del Nucli Antic de
Vila-seca es va iniciar l’any 2005 i ha de
finalitzar l’any 2011. Amb aquesta
important actuació,  amb una inversió
superior als 11 milions d’euros, s’estan
renovant íntegrament els carrers dels
nucli antic i els serveis públics que hi
discorren soterrats. Cal recordar que
durant els anys 90 ja es va dur a terme
la campanya “Vila-seca sigues coqueta”,
també en làmbit del Casc Antic.
En les darreres setmanes s’ha iniciat
l’actuació  en els carrers i places de l’Àrea
Nord que es troben inclosos dins de la
fase B, i es troba en fase de redacció el
projecte de tots els carrers i places  de
la fase C o Àrea Sud.
Poblet es va mostrar força satisfet de
que la renovació del Casc Antic s’estigui
portant a terme en un periode de temps
relativament curt i sense imposar
contribucions especials als veïns. Tot
plegat “significa un gran esforç pel nostre
Ajuntament, que assumim amb la
satisfacció de veure com millora la part
més antiga i més entranyable del nostre
poble” va afirmar l’alcalde.

Obres en execució.
Fase B Àrea Nord. 2009-2010
Inversió: 2,68 milions
Carrer dels Castillejos (Hospital –
Cooperativa Agrícola)

Vila-
seca
Nucli Antic
MAIG 2009 - ESPECIAL Núm. XXVI

Carrer de les Creus
Plaça de les Creus (Renovació)
Carrer de l’Hospital
C. de Monterols(Creus–V. Montserrat)
Carrer del Pou
Carrer del Racó
Carrer del Requet de Fèlix (Cte. de Sicart
– P. Cardona)
 Carrer de Sant Antoni (Font – Salvadó i
Voltas)
Carrer de Sant Bernat Calvó
Plaça de Voltes (Renovació)

Obres en tràmit.
Fase C Àrea Sud. Inici 2010
Inversió: 2,73 milions
Carrer de l’Escorxador
Plaça d’Estudi

Carrer dels Ferrers
Carrer de la Mola
Carrer de Sant Antoni (Ferrers – Sant
Esteve)
Plaça de Sant Esteve (Renovació)
Carrer de Sant Pere
Carrer de Sant Josep
Carrer de Santa Bàrbara
Carrer de la Verge de la Pineda (Ferrers –
Cançó Catalana)

Obres en projecte.
Carrer del Castell
Carrer dels Castillejos (Cooperativa Agrícola
– Castell)
Carrer del Celler
Plaça de l’Església Vella
Carrer de la Font (Ramon d’Olzina – Oest)

Les obres de la fase B Area Nord, ja han estat iniciades

L’últim cap de setmana de maig va tenir
lloc a Salou la segona edició de la Fira
Marítima de la Costa Daurada, mostra
que acullen alternativament Cambrils i
Salou. En total van ser 31 estands els
instal.lats al passeig de Jaume I,
d’expoisició d’embarcacions i d’empreses
relacionades amb el sector nàutic, i 35 les
activitats paral.leles que es van dur a
terme durant els tres dies de Fira.
Un nombrós públic s’hi va acostar i va
poder gaudir de degustacions culinàries,
d’activitats de lleure pels infants i
d’exhibicions de diverses entitats.
El vice-president de la Diputació Joaquim
Nin, juntament amb els alcaldes de Salou
i Cambrils va inaugurar la Fira, moment
que recull la foto.

Salou acull la 2a edició de la Fira Marítima de la Costa Daurada
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Bon Vent
per Xavier Graset

per Antoni Mas
-Ja s’ha acabat el maig...
-Doncs ho ha fet perquè un dia va
començar, i tot el que comença acaba,
per cert, en quin dia ha acabat?
-Coi! L’últim dia ha sigut el darrer.
-Home! Ja ho sé, volia dir el número.
-El dia 31, que va ser l’últim diumenge del
mes, i saps quin dia va ser el primer?
-Espera que ho penso...
-Doncs va ser el dia 1, tota la vida el
primer dia ha portat aquest número.
-Mira que et dic, no sabia que fossis tant
saberut!,veuràs: no voldria ofendre a
ningú, però n’hi ha un que ara no és aquí,
que en sa vida no n’havia rascat mai ni
una, i des de que va vendre la garriga no
para de donar opinions i consells d’on
s’ha  d’invertir i on donen més interessos.
Com que jo no he pogut vendre cap
terreny perquè no el tinc, no us estranyi
el curtet que sóc amb les xifres.
-Carai! Quina alçada ha agafat la conversa,
segons qui la senti ens recomanarà per
fer de consellers a la Banca Vilella.

-Escolteu, el primer de maig de tota la
vida ha sigut el primer dia del mes de
Maria. Recordeu: “Venid y vamos todos
con flores a María que Madre nuestra
es...”
-La senyoreta Savé, la mestra de les
xiquetes més grans feia dur flors a les
alumnes i feien un altar i cantaven aquesta
cançó...
-Aquesta era  una tradició religiosa molt
popular, que també es celebrava  a
l’església al capvespre .
-Al proclamar-se la República el 14 d’abril
de 1931, el primer de maig va passar a ser
també festa de caràcter social i polític, o
sigui l’1 de Maig.
-El primer que van fer els nous dirigents
republicans d’aquest poble,va ser suprimir
els tocs de campanes que senyalaven les
hores de la feina,a la una i a dos quarts de
tres a l’hivern, i a les tres a l’estiu, perquè
l’escoltessin els pagesos  des de tot el
terme. Però com que l’hora si que la
volien  donar, les van substituir per una

sirena a la teulada de l’Ajuntament. Al
cap de pocs dies, els hi arribava  la gran
festa i corrent a muntar un envelat a la
plaça al peu del campanar, paral·lel al
carrer de Monterols, per celebrar-hi un
míting com l’acte principal del Primer de
Maig. Arribat el dia al capvespre a l‘hora
senyalada i ple com un ou, va començar
la vetllada, primer van parlar els líders
obrers locals, que van anar escalfant
l’ambient,després l’estrella invitada que
es va anar enfilant en el seu parlament i
al punt àlgid va ser quan demanant silenci
per la gran  cridòria que hi havia i perquè
el sentissin bé, va dir”...i hem posat una
sirena, perquè d’aquesta manera NO
TORNAREM A ESCOLTAR MAI MÉS, PERÒ
MAI MÉS LES CAMPANES!!!, i just dir
això, comencen a tocar de manera
frenètica les campanes que de cop i volta
van quedar tots emmudits. Era el primer
dia del mes de Maria i les campanes
cridaven als fidels. I els de l’envelat els hi
va vindre una gran riota i van dir:Deixem-
ho estar!.

A la fresca

POLIESTIRÈ

El quart plàstic més consumit del món,
després del polietilè, el polipropilè i el
PVC, deixarà de fer-se a la Basf. Aquesta
indústria que el va començar a fabricar a
Alemanya el 1930, ha decidit tancar la
seva planta a les nostres comarques.
Això vol dir que, lamentablement 85
persones es quedaran sense feina, tret
que entre empresa i comitè,
s’aconsegueixi recol·locar el personal.
La notícia ha impactat el sector de les
químiques, que sempre s’ha presentat
amb la idea que aquells que hi convivim,
ens la mirem amb bons ulls, com un
sector d’ocupació estable.
Aquesta crisis no perdona, i allò que
semblava etern, també pateix.
Moltes vegades s’ha sentit que aquesta
indústria es plantejava abandonar
Tarragona i l’entorn, per implantar-se al
Magreb o d’altres zones on la mà d’obra
és més barata i la legislació medi-ambiental
és més laxa.
També és cert, que la política de fets

consumats, i la idea d’un progrés que no
té res de progressista, ha permès que
tinguem a les portes de casa un polígon
industrial, amb unes dimensions que fan
esborronar. No pel grau de riquesa que
ens aporten, sinó perquè el risc de salut
i fins i tot d’integritat física.
Cada vegada que a qualsevol punta de
món, hi ha una desgràcia: Bophal, i la
famosa Union Carbide, i la fuita de fosgè,
amb milers de morts o l’explosió de gas
liquat de San Juanico de Mèxic, amb
milers de morts, per posar dos exemples,
només cal buscar un referent a una de les
indústries d’aquí, per poder-nos
comparar.
Em direu que les condicions de treball
són diferents, i que la seguretat aquí és
remira, però les possibilitats d’accident
són diàries. I això en una zona on a més
de l’alta concentració industrial, hi ha
concentració humana, pels que hi vivim,
i pel turisme que ens visita.
Tanca una planta de poliestirè de Basf, i

mentrestant seguim tenint els impactes
de les seves xemeneies (tot i que al
Canadà tenen altres tecnologies que
s’haurien d’instal·lar aquí, obligatòriament,
pel seu menor impacte visual, i ciutadà),
els dipòsits d’emmagatzemat d’altres
indústries que haurien d’anar soterrats, i
que no hi ha manera que soterrin, i una
carretera específica per camions cisterna,
i mercaderies perilloses , que ara s’anuncia.
I el cinturó verd? doncs això verd.
Tanca una planta de Basf, que és una
notícia d’impacte, perquè no havia passat
fins ara (en tot cas hi havia hagut canvis
empresarials), just el mateix dia que el
R.Madrid fitxa Cristiano Ronaldo, per 94
milions d’euros. El fitxatge més car del
món, d’ençà que hi ha futbol. Hi ha
senderi? On és l’economia productiva?
Quina estructura econòmica ens ha
d’ajudar a sortir de la crisis? Quin serà el
futur productiu del Camp de Tarragona?
Qui resistirà millor els embats?



22         Pont       Fusta

Un parell de llibres...

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE
D’ANSELM AGUADÉ

Dins el programa d’actes de les festes de
Sant Isidre, patró de la pagesia, el dijous
dia 14 va tenir lloc a la sala polivalent de
l’Ajuntament l’acte de presentació del

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE DE MOSSÈN RICARD

El dimarts dia 19 va tenir lloc la presentació d’un llibre de
poemes titulat Fressant el corriol, escrit per Mossèn Ricard
Cabré, que va ser rector de Vila-seca durant una quinzena
d’anys. La presentació va anar a càrrec de Joan Maria Pujals
Vallvè que va fer una brillant dissertació, analitzant els poemes
del llibre, des del fons humà i sentimental de l’autor fins a la
forma escrita i el llenguatge.

Mossèn Ricard, capellà i rector de la Parròquia de Sant Esteve
des de 1967 fins 1982, va ser un personatge important i
destacable durant la seva estada vila-secana. A més a més de
la seva convicció religiosa, la principal per ell i molt sincera, va
estimular al nostre poble les activitats de formació professional,
va ser membre de la Coral Nova Unió i era un destacat
col·laborador de totes les activitats de l’Agrupació Cultural.

Per això en l’acte de presentació, que va tenir lloc a la sala Pare
Antoni Soler del Conservatori, tothom va recordar molt
gratament la seva estada entre nosaltres.

llibre Rabassa morta escrit per Anselm
Aguadé, fill de Vilabella. Es tracta d’una
novel·la basada amb vivències de l’autor
i que està plenament relacionada amb el
greu conflicte creat per la instauració del
pacte de la rabassa morta, després de la
plaga de la fil·loxera de finals del segle XIX

i que, lògicament, té molt a veure amb
la nostra agricultura i la nostra pagesia.
La presentació va anar a càrrec de David
Melero i, després, l’autor va explicar i
analitzar tota la seva obra. L’acte va ser
organitzat per la Cooperativa Agrícola,
l’Agrupació Cultural i El Pont de Fusta.

MOLTES GANES DE FER MÚSICA

Intèrprets: Orquestra de la URV.
Obres de: Beethoven i Gershwin.
Violí solista: Josep Colomé.
Direcció: Tomàs Grau.
Lloc i data: Auditori Josep Carreras,
dia 22 de maig.
Organització: Universitat Rovira i Virgili.

Sempre que té lloc un concert o una
altra activitat artística a càrrec d’aficionats
no professionals, es produeix una situació
en la que els flacs resultats d’interpretació
obtinguts es compensen amb unes
intenses i massives ganes de fer-ho bé.

Es va interpretar el Concert per a violí i
orquestra de Beethoven, un dels grans
concerts de la música clàssica, amb
dificultats i amb fallades també del violí
solista. L’audició es va acabar amb dues

obres de Gershwin, Un americà a París i
Rhapsody in Blue.

L’audició va ser presentada també a
Tarragona i Cambrils per la Universitat
Rovira i Virgili. Els músics que integren
aquesta orquestra són estudiants o
professors de escoles o conservatoris
que, al mateix temps, també són alumnes
de la Universitat, la qual,  amb molt bon
criteri, estimula aquesta activitat extra
acadèmica. Hi ha molta feina a fer.

... i un concert

per Carles Jansà
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FE D’ERRADES
Al darrer número d’El Pont de Fusta el darrer
paràgraf de l’article del nostre col·laborador
Jordi Blasi va quedar escapçat. A continuació el
publiquem integre tot demanant disculpes al seu
autor per l’errada de maquetatge.

“...
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 polítics tan putes
o més que els nostres parents ancestrals.”

REGIDORS JASP

Jo no sé què en penseu, d’això de la
moció de censura, amb tot el rebombori
que ha aixecat, però si us és de ser franc,
a mi em sembla que ha estat un encert
tirar-la endavant. Que com m’atreveixo a
fer una afirmació tan agosarada? Doncs
perquè ha permès restablir al seu lloc uns
mandataris molt preparats, el millor que
hom pot trobar, polítics que mai no
haurien d’haver passat pel tràngol de ser
injustament reemplaçats. Només cal
veure les tasques que ara desenvolupen.
Comencem pel Jesús Barragán, tercer
tinent d’alcalde: ha penjat la bata blanca
i ha deixat de donar hora de visita al
taulell de l’ambulatori per ocupar-se de la
gestió econòmica i interna de
l’Ajuntament. Aquesta àrea engloba les
regidories d’Hisenda i Pressupost,
Organització Administrativa, Recursos
Humans, Ocupació, Noves Tecnologies i
Innovació. Cal no oblidar que amb Ferran
Barragán havia estat regidor d’Esports,
Governació i Noves Tecnologies. Vull dir,
que de saber-ne, en sap.
Un altre dels pesos pesants del nou
equip és l’Alberto del Hierro, segon tinent
d’alcalde: s’encarrega de les àrees de
Promoció, Estratègia Econòmica i Turisme
i de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil
i Mobilitat, les quals inclouen les regidories

Cròniques
          Disperses
per Jordina Setó

Seguint amb el tema dels holandesos i les seves tradicions,
trobarem que en qualsevol guia turística dels Països Baixos els
holandesos/ses seran descrits com persones amables, formals,
ben educades, controlades, egalitaries, un punt egoistes i
altres qualitats.  Sóc poc amant dels tòpics i encara menys quan
es tracta de persones humanes però bé, sí que ho són una mica
així. Tanmateix hi ha un dia en concret en que  està
nacionalment permès perdre els papers i trencar tots els
tòpics.  És el Dia de la Reina, Koninginnedag, que es cel·lebra
el 30 d’abril. És el dia de l’aniversari de Juliana, la mare de l’actual
reina Beatrix. Tot i que evidentment la Reina no paga ni una
ronda de cerveses a la plebe, és l’excusa perfecta per
emborratxar-se fins els colzes! La reina i altres membres de la
reialesa desfilen per una ciutat diferent cada any (aquest any
desgraciadament hi va haver un intent d’atemptat  que va
acabar amb diversos morts i ferits), es realitzen concerts durant
tot el dia en diversos punts de les principals ciutats, els canals

s’omplen de barquetes i patinets amb la música a tot drap  i hi
ha un enorme mercat d’objectes varis de segona mà. En
aquest mercat (vrijmarkt, mercat lliure) tothom qui vulgui pot
muntar una paradeta i vendre totes les seves inutilitats
materials. El normal és que venguin mobles, roba o llibres; però
també he vist parades on venen troços de cables, cassettes,
sabates desemparellades, puzles als que falten peces o mitjons
de segona mà… sorprèn la poca vergonya d’algunes persones
per posar a la venta segons què! És un dia on a part de les grans
aglomeracions de gent que hi ha a tot arreu, sobretot a
Amsterdam, es respira alegria i ganes de passar-s’ho bé.
L’esperit nacional hi és present amb el color taronja de les
samarretes, gorres i pintures que porta la gent, taronja en
honor a la reialesa de cognom de Orange. Tanmateix no hi ha
cap activitat on hi participi el poble, als holandesos els falta una
bona desfilada de gegants i capgrossos…em pregunto com és
que no tenen un ball d’esclops.

Espai Blasi
per Jordi Blasi

de Comerç, Mercats i Consum, Promoció
Econòmica i Patronat de Turisme, i les de
Policia Local, Plans de Protecció i
Emergència Local, Mobilitat i Transport.
Alberto del Hierro havia estat amb Ferran
regidor de Seguretat Ciutadana, Via
Pública i Trànsit, Protecció Civil i Turisme.
Vull dir, que de saber-ne, també en sap.
El cas més notable de regidor estrella és
el de Marc Montagut, primer tinent
d’alcalde. Montagut és el representant
de CDC que amb el Fups va promoure la
moció de censura contra el PSC i el seu
propi partit per indicació del seu propi
partit (sí, sí, costa de pair, oi?). S’ocupa
de l’àrea de Gestió del Territori, que
agrupa les regidories d’Urbanisme i
Planejament, Habitatge, Activitats,
Contractació, Concessions, Platges i
Ocupació Via Pública. Montagut és
probablement el paradigma de polític
qualificat (o requalificat): després de fer
el préssec venent per 30.000 euros una
finca que el comprador, l’Esteve Ferran
Gombau, per obra i gràcia de les seves
habilitats va vendre per mig milió d’euros,
ara és un entès en la matèria.
Ens queda l’alcalde, el Pere Granados. La
màxima autoritat municipal comanda tan
bé la nova nau des del seu despatx
d’advocat que ni tan sols ha cregut
necessària la dedicació exclusiva al càrrec,
segons li retreu l’oposició.
Ho he dit al començament: els nostres
polítics són llestos, amb màsters i estudis
a dojo, suposo, representen una nova
mena de generació JASP, perquè estan
sobradament preparats. Amb la diferència
que ells, de mileuristes, ben poca cosa
en tenen.
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Ple Extraordinari de

Salou
A les 12 de migdia del passat 11 de maig
tingué lloc un ple extraordinari de
l’Ajuntament de Salou en el que es va
presentar el nou cartipàs municipal i
l’estructura organitzativa que regirà
l’Ajuntament fins les properes eleccions
municipals. Les tinències d’alcaldia
corresponen als regidors Marc Montagut
(no adscrit), Alberto del Hierro (PP) i
Jesús Barragán (FUpS). CiU va demanar
que es vigilessin possibles incompatibilitats
entre càrrecs de l’equip de govern i feines
particulars.
Es va acordar celebrar els plens ordinaris
cada darrer dimecres de mes, a les 12 de
migdia. Les comissions i juntes de govern
local també tindran lloc al matí, per raons
d’operativitat i disponibil itat dels
funcionaris. Hi van votar en contra PSC,
CiU i RDS.
També amb els vots en contra de l’oposició
es va aprovar l’estructura de les comissions
informatives, que quedan establertes de
la manera següent: C.I. de gestió del
territori i medi ambient, presidida pel
regidor no adscrit Marc Montagut. C.I. de
serveis als ciutadans, presidida per Isabel
Aguilera (FUpS). C.I. de gestió econòmica,
presidida per Jesús Barragán (FUpS), C.I.
de benestar social, sanitat i salut, presidida
per la regidora Ana Narbona (PP), C.I. de
seguretat ciutadana i serveis interns,
presidida per Alberto del Hierro (PP) i C.I.
de promoció econòmica i empresarial,
presidida també per Marc Montagut.
També es va aprovar el nomenament de
representants de l’Ajuntament a diversos
organismes (Patronat Municipal de
Turisme, CRT, incineradora, etc,.).
L’alcalde, Pere Granados i els tinents
d’alcalde Montagut i del Hierro, tindran
dedicació parcial, però retribució econòmica
íntegra, mentre que Barragán tindrà
dedicació plena amb la mateixa retribució.
L’alcalde justificava aquesta peculiar mesura
invocant la seva adscripció al torn
d’advocats d’ofici, torn del que segons
Granados no es podia donar de baixa.
Segons fonts de l’abogacia consultades
pel Pont de Fusta, aquesta vinculació és
voluntària. L’oposició va fer notar que el
règim de retribucions establert en l’anterior
equip de govern (Banyeres i Pellicé tenien
la mateixa retribució) havia estat força
criticat i que ara es cau en similar situació.
Segons afirmava l’alcalde, l’equip de govern
s’ha aplicat una retallada d’un 5% en les

retribucions, la qual cosa suposaria un
estalvi de 40.000 euros.
En el capítol dels càrrecs de confiança,
que també cobraran un 5% menys, fins
el moment n’hi havia vuit de contractats,
dos menys que en l’anterior executiu,
segons Granados. Segons el regidor
Otal (RDS) l’estalvi de 40.000 euros
queda compensat per un nou càrrec, el
de cap de gabinet de l’alcaldia, que en
rebrà 42.000. Van votar a favor de
l’aprovació dels llocs de treball eventuals
FUpS, PP i el regidor no adscrit, es van
abstenir RDS i CiU i hi va votar en contra
el PSC.

Ple Ordinari de
Salou

El passat dimecres dia 3 de juny a les
10h 30 tingué lloc un ple ordinari de
l’Ajuntament de Salou.
En informació de la presidència, i amb
els vots en contra de l’oposició, es va
aprovar la creació d’un lloc de treball
eventual. Es tracta d’una plaça de
secretària executiva dels Consells
Assessors Territorials (CATS), nous
òrgans de participació ciutadana dels q
ue es va aprovar el reglament en el
mateix ple. Segons l’oposició, ja hi ha
més càrrecs de confiança que amb
l’anterior equip de govern.
En assumptes de gestió del territori i
medi ambient, es va aprovar per
unanimitat la modificació puntual del
POUM referent a les ordenances
urbanístiques per tal d’adequar-les al
Codi Tècnic d’Edificació.
En assumptes de seguretat ciutadana i
serveis interns, es va aprovar per
unanimitat ratificar la modificació dels
estatuts del Consorci del Transport
Públic del Camp de Tarragona, aprovada
inicialment pel consell d’administració.
Amb els vots en contra de l’oposició, es
va aprovar el reglament dels Consells
Assessors Territorials. Es tracta, segons
va exposar l’alcalde, del primer òrgan de
participació ciutadana que es crea per
tal d’afavorir i impulsar l’intercanvi
d’informació, el debat i la participació de
la ciutadania sobre aquells temes que
afecten de forma directa els veïns i
veïnes d’una zona geogràfica municipal
delimitada pel propi Ajuntament. A més,
el CAT pretén  aproximar l’administració
i els ciutadans creant un espai de
construcció comuna per a detectar les
necessitats reals i prioritzar de manera

participada les actuacions a desenvolupar,
a més de fomentar la corresponsabilitat
de la ciutadania en els afers d’interès
públic. En aquest consell només està
prevista la presència d’un polític, l’alcalde,
i la resta estarà conformada per entitats
veïnals “perquè es vol fugir de la politització
dels òrgans de participació”.
En assumptes de gestió econòmica, es
va aprovar, amb els vots favorables de
l’equip de govern i de RDS i l’abstenció de
PSC i CiU la liquidació del pressupost de
l’exercici 2008, amb un romanent de
tresoreria de 1,89 M d’euros, lliures per a
gastar en allò que l’equip de govern
cregui convenient.
Amb els vots en contra de l’oposició, es
va aprovar el primer expedient de
modificació de crèdit de l’exercici 2009,
per un import de 18.560.533 euros.
Segons l’equip de govern, 12.456.127
euros provénen de la incorporació de
romanents d’exercicis anterios
(principalment obres i inversions no
executades o encara no acabades) i els
6.104.405 euros restants corresponen a
les subvencions del Fons d’Inversió Local
i altres estaments (4.759.284 euros) i a
1.345.121 euros sense consignació
(250.932 euros per pagar la Seguretat
Social del 2008 i 1.055.992 euros per
pagar factures pendents, com per
exemple 339.701 en reparacions,
conservació i manteniment; 23.452 de
telefonia; 34.000 euros per pagar el Rally
RACC i 210.000 euros que consigna el
nou govern per a reparacions urgents de
la via pública). L’alcalde va acusar l’anterior
equip de “maquillar” els comptes i va
advertir que encarregaria una auditoria
dels dos darrers anys.
Amb els vots en contra de l’oposició es va
aprovar la suspensió de l’expedient de
contribucions especials per les obres de
remodelació de l’antiga urbanització de
Covamar, fase 1. El regidor Pellicé va
argumentar que el projecte original datava
del 2002 i que es van veure obligats a
tirar-lo endavant seguint els informes
dels Serveis Tècnics municipals. Per la
seva part, Otal va manifestar que l’acord
era injust pels mateixos veïns de Covamar,
si s’acabava fent un projecte de menor
qualitat, i per la resta de veïns del municipi
que en el seu moment havien pagat
contribucions especials.
En assumptes urgents es va desestimar
el recurs presentat per l’oposició contra
la forma de votació adoptada en el ple de
la moció de censura. Contràriament al
que va aparèixer en un comunicat de
prensa municipal del dia anterior, el regidor
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Montagut manifestava que el trasllat del
mercadet dels dilluns estava encara en
estudi. En relació al nomenament d’Esteve
Blasi com a fill predilecte de Salou, l’alcalde
va manifestar que l’interessat havia
proposat deixar-lo aturat fins passat l’estiu.
En relació a les notícies aparegudes en la
premsa diària sobre l’embargament per
part de l’Agència Tributària del sou que el
regidor Alberto del Hierro cobra de la
Diputació  per no haver pagat els seus
impostos, el regidor Banyeres va demanar
explicacions a l’afectat, que va respondre
iradament i amb desqualificacions del seu
interlocutor. Segons del Hierro, la qüestió
era un assumpte personal i per tant no
havia de donar explicacions a ningú.
L’alcalde, Pere Granados, també era de la
mateixa opinió i va donar per acabat el
torn de paraules.

Juntes de govern
de Vila-seca

Les instal·lacions esportives s’amplien
amb una nova piscina exterior
L’empresa que s’encarrega de la gestió
de la piscina municipal, IGE SL, construirà
una altra piscina exterior que completarà
les instal·lacions esportives del campus
educatiu i de lleure. Aquesta piscina farà
25 x 12,5 metres i suposarà una inversió
de 227.000 euros. La junta de govern
local ja ha concedit la llicència d’obres per
tirar endavant el projecte.
L’empresa IGE SL s’ha compromès a
construir aquesta piscina, després que
l’Ajuntament li hagi renovat la concessió
de les instal·lacions esportives. La seva
gestió se li va adjudicar fa 8 anys, quan es
van inaugurar. El període d’explotació
caducava ara i la junta de govern local ha
acordat prorrogar-lo per 4 anys més.
A més de la construcció de la piscina
exterior, l’empresa IGE SL s’ha compromès
a renovar les màquines de fitnnes i a
adquirir la maquinària que s’instal·larà a les
sales esportives noves, que es construiran
a càrrec del Fons d’Inversió Local de
l’Estat.
La renovació de la concessió també
comporta que l’empresa IGE SL assumeixi
la gestió de la piscina de la Plana i de les
activitats d’estiu de la platja de la Pineda.

Comencen les obres del nou Centre
d’Alta Resolució
El nou centre sanitari de Vila-seca serà
una realitat d’aquí dos anys. Les obres tot
just acaben de començar en el solar del

carrer Galzeran de Pinós, cantonada
amb Horta Novella.
La junta de govern local ha adjudicat les
obres a COMSA Empresa Constructura
per un import de 6.698.906,01 euros.
El termini d’execució dels treballs s’ha
fixat en vint-i-dos mesos.
La Fundació Hospital Sant Pau i Santa
Tecla assumirà la direcció de l’obra, amb
un pressupost de 448.078,66 euros.
El nou equipament sanitari constarà de
planta baixa i dos pisos, on es repartiran
les consultes de medicina general i
especialistes. També hi haurà una zona
d’urgències amb 8 boxes i una àrea
destinada a la docència. L’accés principal
de l’edifici donarà al carrer Galzeran de
Pinós.
El nou Centre d’Alta Resolució també
comptarà amb un aparcament soterrani
amb capacitat per a 110 vehicles.
L’Ajuntament avançarà la inversió, que
progressivament anirà retornant el
departament de Salut de la Generalitat.

Millores en camins
L’Ajuntament ha començat a executar
el pla de vialitat rural que contempla la
millora de 10 quilòmetres de camins del
municipi. Aquest pla, redactat per
l’empresa BAUR enginyers, s’anirà
executant progressivament fins el 2011
i preveu una inversió global de 380.000
euros.
Durant aquest 2009 es faran les obres
de millora de tres d’aquests camins: el
de Salou, el paral·lel a l’autopista AP-7 i
el paral·lel a l’autovia A-7. S’hi destinaran
154.230 euros. Les obres han estat
adjudicades a l’empresa J. Morell..
En el cas del camí paral·lel a l’autopista

s’intervindrà en el tram que va del camí
de Mas d’en Ramon al camí de les Comes.
Pel que fa al camí paral·lel a l’A-7, les obres
afectaran el traçat que va de l’avinguda
Alcalde Pere Molas al camí de Cambrils.

Al·legacions al centre de tractament
d’aigües per a ús industrial
L’Ajuntament de Vila-seca ha presentat
un seguit d’al·legacions de tipus tècnic al
centre de reaprofitament d’aigües
residuals que està elaborant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Aquest centre es farà a mig camí de
Tarragona i Vila-seca. Servirà per tractar
les aigües residuals que surten de les
estacions depuradores dels dos municipis,
de tal manera que puguin ser reutilitzades
per la indústria química.
Aquest projecte es va començar a gestar
l’any passat, durant l’intens període de
sequera, per tal de reduir la dependència
de la indústria de l’aigua procedent del
mini-transvasament de l’Ebre.

Programa de reutilització de llibres
de text
L’Ajuntament de Vila-seca posa en marxa
un programa per a la reutilització dels
llibres de text i material curricular. Amb
aquesta iniciativa es pretén que les famílies
més desfavorides no hagin de suportar la
forta càrrega de comprar tot el material
cada curs.
Per tal de promoure aquest programa de
reutilització de llibres de text, la junta de
govern local ha aprovat les bases que
regiran la concessió de subvencions a les
escoles en funció del nombre d’alumnes.
Pel curs que ve s’ha fixat una aportació
de 15 euros per alumne i de 25 euros pel

Plens i Juntes de Govern

A la foto les obres del Centre d’Alta Resolució
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curs 2010-2011. Cada centre
s’encarregarà de comprar els llibres i material
necessari i distribuir-los entre les famílies
amb més dificultats econòmiques. Aquest
programa començarà a funcionar de manera
pilot en els centres de primària. L’objectiu
és acabar-lo estenent també als instituts
de secundària.
A més de l’estalvi econòmic, aquesta
iniciativa vol potenciar valors com la
corresponsabilitat, la solidaritat i la
sostenibilitat mediambiental.
En paral·lel, l’Ajuntament mantindrà les
línies d’ajuts ja existents.

Despeses activitats infantils i juvenils
La junta de govern local ha aprovat els
programes d’activitats i els pressupostos
de la ludoteca Tot joc i de l’Espai Jove per
aquest curs 208-2009.
La ludoteca, que enguany ha estrenat
nova seu al carrer de Sant Josep, ofereix
tallers de psicomotricitat i musicoteràpia,
activitats en angles, manualitats i jocs
adreçats a infants. S’hi destinaran 20.000
euros.
En el cas de l’Espai Jove el pressupost
aprovat és de 30.000 euros. S’hi fan
tallers de cinema, fotografia, maquillatge,
cuina, xerrades i campionats esportius,
entre d’altres activitats. Aquest Espai
està gestionat pel Punt d’Informació Juvenil
i està adreçat a nois i noies a partir de 15
anys amb l’objectiu de fomentar la formació
i la cultura.
A més, l’Ajuntament de Vila-seca ha
destinat 15.000 euros al Parc Infantil Jic,
jac, joc que durant quatre dies de Setmana
Santa va funcionar al pavelló d’esports.
Per als més grans de 15 anys, aquestes
vacances es va organitzar una sortida de
dos dies al Delta de l’Ebre, que ha suposat
una despesa de 5.000 euros.
D’altra banda, el consistori ha demanat
una subvenció al departament d’Acció
Social i Ciutadania per desenvolupar
programes eductius i d’integració social a
través dels centres oberts de Vila-seca, la
Pineda i la Plana. També s’ha demanat un
ajut per portar a terme accions d’acollida
adreçats als immigrants arribats al municipi.
A més, l’Ajuntament de Vila-seca ha
renovat el conveni amb el departament
d’Educació del govern català, per
desenvolupar el pla educatiu d’entorn del
municipi. Aquest pla comprèn activitats
formatives i lúdiques adreçades als escolars
i a les seves famílies, amb l’objectiu de
reforçar la cohesió social.

Adjudicades diverses obres del Fons
d’Inversió Local
La junta de govern local ha adjudicat a

l’empresa COPCISA les obres de
construcció d’un col·lector d’aigües
pluvials al carrer Plàcido Domingo.
Aquesta canonada connectarà amb la
nova estació de bombament de la
Pineda. La inversió prevista és de
434.206,96 euros i es cobrirà a través
dels Fons Estatals d’Inversió Local.
D’altra banda, l’empresa Construccions
Ferré es farà càrrec de la construcció del
centre de gestió dels residus municipals,
que s’ubicarà al costat de la deixalleria,
al polígon l’Alba. El pressupost de l’obra
és d’1.353.841,77 euros.
Així mateix s’ha adjudicat a l’empresa MJ
Gruas SA les obres d’ampliació de les
sales esportives de la piscina municipal
per un import de 609.55,01 euros.

Televisió, transport i Consorci del
Camp de Tarragona
La junta de govern local ha aprovat una
aportació de 35.474,22 euros per al
Consorci per a la gestió de la Televisió
Digital Terrestre del Camp de Tarragona.
Aquests diners corresponen a l’aportació
ordinària pactada pel primer i segon
trimestre de 2009.
La televisió ja està emetent en proves
i està previst que comenci a funcionar el
mes de setembre. En aquest projecte
de televisió pública hi participen els
principals municipis de les comarques
del Tarragonès, l’Alt Camp i la Conca de
Barberà.
D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat
una aportació de 48.697,02 euros al
Consorci del transport públic del Camp
de Tarragona. A través d’aquest ens
s’han aconseguit introduir millores en el
servei, com pla implantació
d’abonaments i l’ampliació d’algunes
línies.
La junta de govern ha donat també llum
verda a una despesa de 4.200 euros per
al funcionament del Consorci del Camp
de Tarragona, l’òrgan de debat que
aplega els principals municipis i institucions
del territori.

Conveni amb Canal Reus
L’Ajuntament de Vila-seca ha signat un
conveni amb Canal Reus per a la difusió
d’informacions relatives al municipi. El
consistori hi destinarà 6.100 euros durant
aquest 2009.

Subvenció per al foment de la
recollida selectiva
L’Ajuntament de Vila-seca ha demanat
una subvenció de 14.135,12 euros a
l’Agencia Catalana de Residus per
fomentar la recollida selectiva de la brossa

orgànica. Aquests diners es destinaran a
la compra de contenidors destinats als
grans productors i també a una campanya
informativa que es farà en les àrees de
recollida.
La implantació del nou sistema de recollida
de la brossa al municipi ha portat el
consistori a intensificar les accions
informatives entorn la recollida selectiva.
S’han distribuït bosses per a facilitar la
separació dels residus a la llar, en funció
de la fracció, i també unes bosses de tela
reutilitzables per anar a comprar.

Revisió del preu dels taxis
Les tarifes dels taxis de Vila-seca s’han
incrementat un 5,9%. La junta de govern
local ha donat el vist-i-plau a les noves
tarifes plantejades per l’Agrupació de
Ràdio-Taxis de Vila-seca. D’aquesta
manera la baixada de bandera costa ara
3,27 euros, 68 cèntims més en horari
nocturn i cap de setmana. El preu del
quilòmetre és de 1,02 euros i 1,22 euros
respectivament.

Manteniment fonts ornamentals
La junta de govern local ha adjudicat a
l’empresa EMTE Service SAU els treballs
de manteniment de la font ornamental
del parc del Pinar de Perruquet. El servei
tindrà un cost de 28.112,60 euros anuals.
D’altra banda, s’ha adjudicat a l’empresa
SATEM la instal·lació d’un nou enllumenat
públic al Pinar de Perruquet, entre el
passeig Marítim i la plaça Manuel de Falla.
S’hi destinaran 6.133,88 euros.
En aquest mateix tram es pavimentaran
uns nous passos peatonals. Els treballs
s’han encarregat a l’empresa Pavimentos
Sánchez per 5.578,38 euros.
També s’hi faran treballs de serralleria,
que s’han adjudicat a Automatismos
Lozano SL. S’hi destinaran 14.618,32
euros.

El POUM a Internet
El planejament urbanístic de Vila-seca es
podrà consultar a través d’Internet. La
junta de govern local ha adjudicat a
l ’empresa Geodata Sistema SL
l’estructuració i publicació a Internet de
tots els documents que conformen el Pla
d’Ordenació Urbana del municipi. El
projecte compta amb un pressupost de
14.600 euros.
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Plens i Juntes de Govern
Subvencions

- 12.000 euros per a la Creu Roja
- 6.000 euros per a l’Associació de

Comerciants i Empresaris de Vila-
seca

- 2.500 euros per a la parròquia
Sant Esteve per a la restauració
del vitrall de la façana de
l’església.

- 5.000 euros per al Pont de Fusta
- 1.200 euros per al Casal de la

Dona de Vila-seca
- 1.400 euros per al Fènix
- 3.200 euros per a l’Agrupació

Cultural
- 800 euros per als actes de l’11 de

setembre
- 4.500 euro per a la Coral Nova

Unió
- 2.600 euros per a l’Esbart Ramon

d’Olzina
- 3.000 euros per a la Secció

d’Escacs
- 2.100 euros per la secció de Lletres
- 600 euros per al Nostre Aire
- 3.000 euros per a la Secció d’Art
- 700 euros per al Ràdio Club Vila-

seca
- 3.000 euros Associació Cultural

Catalano-Iberoamericana
- 4.400 euros per a la Societat les

Vegas
- 1.330,94 euros per a la Comissió

de Reis
- 900 euros per a l’escola de dansa

de l’Associació de Veïns de la
Formiga, que ha participat a les
gales de dansa Roseta Mauri a
Reus.

Ple de Vila-seca
L’Olzina Center podrà tenir un supermercat
El ple de Vila-seca, reunit el 29 de maig, va aprovar per unanimitat modificar
les condicions d’explotació del Centre Comercial Olzina Center, per tal que s’hi
pugui instal·lar un supermercat. Aquest ús no estava contemplat en el
projecte inicial, però s’ha decidit incorporar-lo per intentar dinamitzar el
centre: atreure-hi més clients i també més negocis.
Segons les condicions aprovades, el supermercat hauria de tenir una
superfície màxima de 2.500 metres quadrats instal·lar-se a la planta baixa o
al soterrani 1 de l’equipament. L’acord s’ha comunicat a Port Haley, l’empresa
promotora del centre comercial.
Vila-seca ja supera els 21.000 habitants
El ple també va aprovar la revisió anual del padró municipal. Segons les dades
recollides a 1 de gener de 2009 el municipi tenia 21.085 habitats censats. Són
un miler més que l’any passat. Les dades han estat trameses a l’Institut
Nacional d’Estadística.
Noms per a les noves escoles
El creixement demogràfic del municipi fa necessari la creació de nous centres
escolars. El departament d’Educació del Govern català ja té prevista la
construcció de dos nous col·legis al municipi. Un se situarà a la nova Àrea
Residencial Estratègica, que es farà passada la zona del castell. L’altre es
construirà a la Pineda.
El ple de Vila-seca ja ha aprovat els noms que rebran aquestes dues escoles
de primària. La primera es dirà La Canaleta i la segona el Pont de l’Art.
D’altra banda, el ple també va aprovar les bases que regiran la concessió de
beques per als menjadors escolars el curs 2009-2010.
Crèdit ICO per finançar projectes turístics
L’Ajuntament de Vila-seca ha demanat un crèdit de l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) per finançar diversos projectes de l’àmbit turístic. El préstec sol·licitat
és de 6 milions d’euros a un termini de 15 anys.
Una part dels diners es destinaran a la millora de la imatge i senyalització
turística de la Pineda. L’altra es reservarà per finançar les obres de reforma del
sector C del nucli antic, que comprèn els carrers Sant Pere, Verge de la Pineda
i adjacents.
D’altra banda, el ple va aprovar, amb l’abstenció del PSC, la primera modificació
de crèdit del pressupost de 2009. Aquesta es deu a la incorporació dels
ingressos i romanents de tresoreria de l’any passat. D’aquesta manera
s’incorporen 10.805.906 euros al pressupost vigent.

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

LLIBRERIA
PAPERERIA

 COPISTERIA

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

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

OPTICA
VILA-SECA
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Esports
VELA

PRESENTACIÓ DEL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE VELA INFANTIL
El Club Nàutic de Salou organitzarà, per
delegació de la Federació Espanyola de
Vela, el Campionat d’Eapanya de Vela
infantil, que es realtzarà entre els dies 22
i 28 de juny a aigües de Salou. Aquesta
competició comptarà amb la participació
de més de tres-cents regatistes
procedents de tot l’Estat l’espanyol.
La presentació del Campionat d’Espanya
es va dur a terme el passat  divendres 29
de maig,  a la Sala Social del Club. Coincidint
amb la presentació del campionat, la
campeona olímpica Theresa Zabell va
presentar la Fundación Ecomar. Aquesta
fundació, de caràcter no lucratiu, va ser
creada per Theresa Zabell amb la finalitat
de concscienciar els nens en la cura,
respecte i conservació del planeta
mitjançant programes de convivència en
l’esport que formenten la integració en la
societat. Theresa Zabell va guanyar dues
medalles d’or als jocs de Barcelona 92 i
Atlanta 96, cinc t´titols mundials i dos
europeus. Actualment és vicepresidenta
del Comité Olímpico Español (COE).

POLIESPORTIU
SALOU CELEBRA LA SEGONA EDICIÓ
DE LA FIRA DE L’ESPORT
El passat divendres dia 29 de maig  per la
tarda hi hauguè una exposició de l’oferta
esportiva al pavelló d’esports, la Fira de
l’Esport, al pavelló Municipal. La finalitat
d’aquesta Fira és donar a conèixer l’oferta
esportiva de les diferents entitats de
Salou i alhora promocionar l’esport al
municipi. S’hi van instal.lar atraccions
infantils  inflables, i es van dur a terme
diverses activitats esportives com ara
futbol-sala, mini-basquet, hockey-sala,
tennis taula, patinatge, voleibo i un espai
multimèdia per als més petits. També hi
havia un escenari central per actuacions
de gimnàstica rítmica, aeròbic, judo i
patinatge.
Al marge de l’activitat de la pista central,
a les grades hi havia un conjunt d’estands
reservats per a cada entitat per donar-se
a conèixer i promoure les seva feina, així
com explicar el projecte, cursar
inscripcions per a la temporada
vinent,etc…

Aquestes són les esportistes del CP Vila-seca que van actuar a la pista del Reus
Deportiu. Foto cedida

 TRIATLÓ
COMENCEN ELS PREPARATIUS DEL
IV TRIATLÓ DE SALOU
El proper 7 de juny es durà a terme la 4a
edició del Triatló de Salou amb uns
recorreguts de 750m de natació, 20 Km
de ciclisme i 5 Km de cursa a peu.
Enguany l’organització ha optat per
modificar la ubicació del parc de bicicletes
i de la sortida i arribada així com part del
recorregut per tal de poder absorbir el
gran creixement experimentat per la
prova en els darrers anys. De fet la
inscripció es tancarà amb la xifra de
1.000 participants, que són més del
triple que en la primera edició de 2006.
El recorregut de natació transcorrerà
per la platja al costat de l’espigó del port,
els 20Km de ciclisme aniran des de Salou
fins a la carretera de La Pineda, passant
per l’autovia de Tarragona, i finalment,
la cursa a peu es disputarà pel passeig de
Jaume I.
Els triatletes populars correran al costat
dels millors especialistes catalans, com el
guanyador de les tres edicions anteriors,
el manresà Xavier Llobet. La combinació
de veritables especialistes experimentats
amb esportistes que encaren una prova
de triatló per primer cop és sempre un
dels trets característics del Triatló de
Salou. Per participar només cal ser capaç
de recórrer les distàncies establertes en

dues hores i quart, que és un temps a
l’abast de qualsevol esportista aficionat.
La bicicleta pot ser de qualsevol tipus i tan
sols cal portar el casc reglamentari.

PATINATGE
ÈXIT DEL CP VILA-SECA EN LA FASE
TERRITORIAL
El Patí Club Vila-seca va obtenir uns
excel.lents resultats en el Campionat
Territorial dels jocs esportius celebrats
recentment a Reus.
Les set patinadores de l’equip vila-secà
van realitzar una gran exhibició, destacant
sobre tot en les categories benjamí A, i
cadet B, on van obtenir els primers llocs
amb les joves esportistes Irina Aparisi i
Mònica López.
Les patinadores vila-secanes són les
següents:
Valeria S. Espinoza  - Prebenjamí B
Irina Aparisi Gonzalez – Benjamí A
Yamina Hacid Lahuerta- Benjamí A
Carla Tramunt Giroud – Aleví B
Mónica López Ruiz, Rocio Sánchez Galán i
Veronica Fuertes Fernández
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FUTBOL
1a TERRITORIAL GRUP 6
Gandesa / Vila-seca                       1-2
Vila-seca / Aldeana                        2-1
Alcanar / Vila-seca                         2-1
Vila-seca / La Sénai                       1-3
Classificació final: Vila-seca 13è, amb 11
pg, 10 pe, 13 pp i 43 punts

2a TERRITORIAL grup 2
Salou / Rayo Tarragona                   3-
0
Vila-seca B / L’Hospitalet
3-1
L’Hospitalet / Salou
0-1
Tarragona / Vila-seca B
1-3
Salou / Tarragona
3-1
Vila-seca B / La Selva                      1-
3
La Selva / Salou                             1-
0
S.Pere i S.Pau / Vila-seca B              6-
3
Classificació final:  Salou 2n, amb 21 pg, 7
pe, 6 pp i 70 punts. Jugarà la fase fr
ptomoció d’ascens a 1a Territorial.
Vila-seca B 14è, amb 11 pg, 4 pe, 19 pp
i 37 punts

JUVENIL 1a DIVISIÓ GRUP 8
Salou / Vila-seca                             1-7
Vila-seca / Torredembarra                1-2
E.Valls / Salou                              11-0
Classificació final:  Vila-seca 4t, amb 18 pg,
6 pe, 6 pp i 60 punts
Salou 15è, amb 5 pg, 1 pe, 24 pp i 16 punts

CADET 1a DIVISIÓ GRUP 13
Salou / Astorga                              8-2
Santes Creus C / Vila-seca                2-2
La Salle Reus / Salou                       6-5
Vila-seca / Morell                            3-2
Classificació final: Vila-seca 6è, amb 12 pg,
5 pe, 11 pp i 41 punts
Salou 12è, amb 9 pg, 2 pe, 17 pp i 26 punts

INFANTIL 1a DIVISIÓ GRUP 13
Tancat / Salou                             2-10
Salou / Sant Salvador                      1-4
Classificació final: Salou 13‘w, amb 6 pg, 7
pe, 17 pp i 25 punts

ALEVÍ 1a DIVISIÓ GRUP 13
Salou / La Granja                            4-1
Vila-seca / Roda de Barà                  6-1
Cambrils / Salou                             2-2
Bonavista / Vila-seca                       2-3
Salou / La Salle Reus                      4-0
Classificació final: Salou 4t, amb 17 pg, 6
pe, 7 pp i 57 punts
Vila-seca 13è, amb 7 pg, 5 pe, 18 pp i 26
punts

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ
Salou / Xaica                             1-1
Polvoritense / Salou                   3-0
Salou / Viladecqns                     3-0
Reus Deportiu / Salou                3-2
Classificació final:  Salou 14è, amb 11
pg, 5 pe, 18 pp i 35 punts

FUTBOL SALA
PRIMERA NACIONAL B Grup 2
Pallejà / Vila-seca                         0-9
PB Castelldefels / Salou               4-6
Vila-seca / Can Tito                    4-3
Salou / Pallejà                            4-2
C l a s s i f i c a c i ó final: Vila-seca 3r,
amb 19 pg, 4 pe, 7 pp i 61 punts
Salou 6è, amb 13 pg, 5 pe, 12 pp i 44

punts

BASQUET
COPA CATALUNYA GRUP 2
GAM Vila-seca / Sitges            76-68
Classificació final: GAM Vila-seca 2n,
amb 22 pg i 8 pp
Fase d’ascens a Lliga EBA: GAM Vila-
seca 2n classificat, ascendeix.

CONJUNTA MASCULÍ 2a TERR. –
SOTS-21
Amposta / Salou S-21             69-79
Salou S-21 / AAEET S-21        69-58
Classificació final: Salou S-21 12è, amb
8 pg i 20 pp

El pavelló municipal d’esports de Vila-seca  estarà en obres fins a finals d’agost.
S’està procedint a la sustitució del terratzo de la pista. Foto cedida

AQUÍ EL TEU ESPAI

+ informació:

elpont@tinet.org
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SISENA CAMINADA POPULAR

El diumenge 17 de maig, dins dels actes de celebració de la
festivitat de Sant Isidre, va celebrar-se la sisena edició de la
Caminada Popular Vila-seca - La Pineda, organitzada per la
Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural de Vila-seca. Com
ja és sabut, aquesta caminada és una marxa de caire popular
d’onze quilòmetres de distància, no competitiva, oberta a
tothom, que té per objecte donar a conèixer part del terme
de Vila-seca. Així, la norantena de caminadors inscrits van
poder contemplar antigues torres de defensa (a la mateixa
plaça de l’Església, la Torre d’en Dolsa o la Torre dels Carboners)
i de magnífics espais naturals (el parc de la Torre d’en Dolsa,

la Sèquia Major o la platja de La Pineda). Com cada any
també, la trobada va ser a les 8.30h. a la Plaça de l’Església
de Vila-seca i la sortida passades les 9h., després de la
pertinent foto de família. Abans de sortir, els caminaires van
rebre una samarreta commemorativa i van iniciar el trajecte
amb una mica de retard, ja que les dotacions de policia local
que vetllen per la seguretat dels participants en cruïlles i
rotondes van haver de coordinar la caminada amb una volta
ciclista. Sense cap més incident, doncs, es va arribar a la
platja, on els participants van gaudir d’un esmorzar a càrrec
de la fleca Pantàstic de La Pineda, i així agafar forces per a
la tornada al poble.
Robert Rodríguez

HOQUEI
1a NACIONAL CATALANA
Tona / Ercros  Vila-seca                 4-5
Ercros Vila-seca / Taradell              2-4
Voltregà / Ercros Vila-seca             4-7
Ercros Vila-seca / Congrès              4-1
Arenys de Munt / Ercros Vila-seca   2-6
Ercros Vila-seca és 3r, amb 21 pg, 2 pe,
8 pp i 65 punts

ALEVÍ COPA DE LA GENERALITAT
Vila-seca / Bell-lloc                        2-3
Vila-seca / Mollerussa                    5-3
Bell-lloc / Vila-seca                        3-8
Vendrell / Vila-seca                       5-7
Mollerussa / Vila-seca                     2-3
Classificació final: Vila-seca 1r, amb 5 pg,
1 pp i 15 punts

CAMPIONAT CATALUNYA BENJAMÍ
Vila-seca / Lleida Llista                   1-
3
Vila-seca / Palafrugell                     2-
5
Ripoll / vila-seca                            8-
2
Andorra / Vila-seca                       3-
2
Classificació final: Vila-seca 8è

COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ
Vila-seca / Reus Deportiu A            3-
3
Vila-seca / Vendrell                       1-
3
Montblanc / Vila-seca                    3-
7
Classificació final: Vila-seca 3r, amb 1 pg,

1 pe, 1 pp i 4 punts

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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A les instantànies: imatges de grup antiga i actual, i moment de la festa
de celebració dels 33 anys amb l’entrega dels nous mallots que es va
celebrar a la Societat Ateneu de Vila-seca

33 ANYS DE LA PENYA CICLOTURISTA
ATENEU DE VILA-SECA
Podríem dir que el tàndem d’amics format per l’Andreu
Graset i el Joan Esteve Alcové és una combinació curiosa
que et mena a parlar d’un tema no previst. Ens conviden
a la festa de celebració del 33è aniversari de la Penya i
presentació dels nous mallots (patrocinats per Transports
i excavacions J. Morell). Es va fer a l’Ateneu el 17 de maig
i em va sorprendre gratament la posada en escena que se
li va donar. En dies posteriors foto de grup i la possibilitat
de quedar un dia per fer-la petar sobre la història de la
Penya. Vaig quedar amb aquests dos personatges a la
cafeteria Vivaldi, un dissabte a la tarda.
Vam parlar llargament. Encara avui em pregunto si això
dels 33 anys anava en serio o era una conya, d’aquests
dos em sembla que em puc esperar qualsevol cosa...
Neix la Penya Cicloturista fa 33 anys a l’empara de la Penya
Ciclista de l’Ateneu. A Vila-seca hi ha més grups ciclistes
però tots han sortit del mateix lloc i, per diferents motius,
necessitats o criteris s’han anat formant.
L’ ideari d’aquesta penya és una combinació de fer esport per a mantenir-
se en forma, gaudint de la pedalada, trobar-se un grup de gent diversa
per esmorzar i fer tertúlia, parlant de qualsevol tema mentre s’empassen
la truita de rigor. És un grup obert, transmeten bon rotllo. Tan sols
demanen constància i seguir el ritme, amb més o menys facilitats, que
durant anys tenen marcat. Han fet una plana web (http://
www.penyaciclistaateneu.info) on hi trobem fotos de les sortides (dues
previstes a Penyíscola el 12 de juliol i a Montserrat), fotos antigues,
mercadet... Hi ha molta més història darrera però us emplaço a parlar amb
els protagonistes.

LA PENYA BLAUGRANA DE VILA-SECA, AMB EL SUPORT DE LES ÀREES D’ESPORTS I TURISME DE L’AJUNTAMENT
ORGANITZA RETRANSMISSIÓ EN PANTALLA GEGANT DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Tot i l’èxit de la primera retransmissió (degut a la pluja feta al Celler) per diferents arguments i denúncies la final de la
Champions va haver de fer-se al seu emplaçament inicial: El Parc del Colomí. Tot i que gairebé de la totalitat de la primera
part no es va poder veure per haver-hi massa llum diurna la celebració va ser un èxit.
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