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Agenda Cultural

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

per Carles Jansà

Vila-seca
Divendres 30 d’octubre Música. Purcell i Andel. Concert d’aniversari.
Cor Lieder Càmera, Orquestra Barroca Catalana, Ruth Rosique
(soprano), Jordi Doménech (contratenor), Josep Pizarro (tenor) i Jordi
Ricart (baríton). Direcció: Manel Valdivieso. Temporada de concerts de
tardor 2009. Auditori Josep Carreras. A les 21.30 hores. Preu: 18
euros.

Divendres 13 de novembre Música. Ensaladas al Renaixement amb
“La Colombina”. Raquel Anduela, soprano; José Hernández Pastor,
alto; Josep Benet, tenor i Josep Cabré, baríton. Temporada de
Concerts de tardor 2009. Auditori Josep Carreras. A les 21.30 hores.

Preu: 18 euros.

Salou
Fins el 12 d’octubre  Festes en honor de la Mare de Déu del Pilar.
Organitza: Asociación Cultural Aragonesa.

HA ARRIBAT LA TARDOR FRESQUETA I AMB POCA
PLUJA
Feia uns quanta anys que no teniem un mes de setembre tan
fresquet com el d’enguany. El termòmetre no s’ha enfilat gaire
i les nits, per l’època de l’any, han estat una mica baixes. Per
altra banda, hem tingut poques pluges si tenim en compte
també l’època de l’any. Des de primer d’any, arrosseguem un
déficit de 150 litres.

Divendres 16 d’octubre  Aula d’extensió universitària per a la gent
gran. “de la reconquesta a la dita unitat nacional”, conferència a
càrrec de Josep M Sabaté. A les 17h, a l’Esplai Fundació La Caixa.
Inscripcions al Centre Cívic.

Dissabte 17 d’octubre Concert a càrrec del Quintet de Solistes de
l’Orquestra Camerata XXI. A les 22h, al TAS. Entrada gratuïta, que
cal recollir prèviament a les oficines de Caixa Tarragona de Salou.

Dissabte 17 d’octubre  Observació astronòmica nocturna a
Escornalbou. Sortida les  20h 30. Organitza l’Antena del Coneixement
de la URV a Salou. Inscripcions al Centre Cívic.

Fins el 23 d’octubre  Exposició fotogràfica: “Un univers proper”.
Fotografies de Joaquim Moreno. Organitza: Antena del Coneixement
de la URV a Salou. Al vestíbul del TAS

Dimarts 27 d’octubre  Conferència sobre astronomia, a càrrec de
Manel Sanromà. A les 18h, al Centre Cívic. Organitza: Antena del
Coneixement de la URV a Salou. Entrada lliure.

DADES DEL PERÍODE 1/9 AL 30/9
Temperatura màxima: 31,2 ºC, el dia 2.
Temperatura mínima: 13,6 ºC, el dia 15.
Mitjana de màximes: 27,2 ºC
Mitna de mínimes: 18,8 ºC
Temperatura mitjana: 23 ºC
Pluja: 43 litres/metre2
Tempestes: 4
Vents dominants: Llebeig, Llevant i Mestral.

Dijous 29 d’octubre tindrà lloc la presentació del llibre Ni un pam. Vila-
seca i Salou: crónica de una segregación (Silva editorial), obra del
periodista i col·laborador de El Pont de Fusta Jordi Blasi. L’acte
tindrà lloc a les 20 hores a l’hotel Regente Aragón de Salou (c/
Llevant, 5). Hi intervindrà, a més de l’autor, el periodista i també
col·laborador de El Pont de Fusta Xavier Graset.
La presentació del llibre a Vila-seca es farà el divendres 6 de
novembre a les 20 hores a la Biblioteca Municipal. Hi intervindran
l’ex regidor de Cultura Josep Graset i Carles Jansà, membre del
comitè de redacció de El Pont de Fusta.

El llibre Ni un pam. Vila-seca i Salou: crónica de una segregación  s’ha
editat amb motiu de complir-se, el 30 d’octubre, el vintè aniversari
de la convulsa segregació de Salou. Recull la història de tot el
procés, des que es va presentar l’expedient a l’Ajuntament de Vila-
seca i Salou, el 1979, fins a al celebració de les primeres eleccions
municipals a Salou, el 1991. El parc d’atraccions, la expropiació de
les terres, la polèmica per la divisió de límits, el no a la segregació
de la Generalitat i de l’Audiència de Barcelona fins que aquesta
resolució és revocada pel Tribunal Suprem, i el paper que hi van
jugar els partits polítics, són altres aspectes que tracta el llibre.

Presentació a Vila-seca i a Salou d'un llibre sobre la segregació
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Editorial

Portada, per Marta Escobar, a propòsit d’un dels
darrers successos que han colpit Vila-seca:
“Probablement és fruit del creixement del poble però el
moviment de les vides que hi transiten no sempre ens
reporta bones notícies. Heus aquí la imatge dels bombers a
l’incendi ocorregut fa poc en una casa a prop de la plaça dels
Països Catalans. Les tragèdies també succeeixen a Vila-seca
malgrat no hi estem mai d’acord.”

La 45a edició del ral.li Catalunya ha estat novament un éxit
d’organització i d’atracció de públic afeccionat. La meteorologia
també ha estat favorable, llevat d’un xàfec que va caure
precisament en el moment de la ceremònia de dijous al vespre.
Sobre el terreny es podia constatar la presència de seguidors
vinguts de Noruega, Finlàndia, Hongria, Txèquia, etc., i d’arreu
de l’estat. També cal destacar un major civisme entre els
espectadors, que sens dubte ha facilitat les tasques de neteja
dels llocs on es concentraven.
Com en anys anteriors, també hi ha hagut veus discripants de
veïns dels pobles afectats pel pas de la cursa, disconformes amb
tot l’enrenou que arrossega i amb els danys que en edicions
anteriors havien provocat alguns espectadors en finques
particulars i zones boscoses. La sensació és que en bona part
els efectes secundaris no desitjats s’han reduït en gran mesura.
Altra qüestió és la del finançament del ral.li. El Reial Automòbil
Club de Catalunya n’és l’organitzador, i malgrat ser l’entitat amb
més socis de tot l’Estat, no pot fer front en solitari als elevats
costos que comporta un esdeveniment d’aquesta magnitud.
Com és prou conegut el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada –
Rally de España, que aquest és el seu nom oficial, és puntuable
pel campionat del món de la especialitat. No cal dir que altres
països, i a nivell espanyol, altres comunitats autònomes voldrien
per a ells una cursa del màxim nivell mundial, amb tot el que això
suposa: milions d’espectadors als que es poden fer arribar els
atractius del territori. L’edició d’enguany no ha comptat amb
el patrocinador principal dels darrers anys (Movistar), ni tampoc
amb algun altre de segon nivell. Per un costat sembla lògic que
la zona que en surt econòmicament més beneficiada s’impliqui
també en els costos, i sense entrar en el volum de la seva
aportació, tant Salou com a marca turística, com PortAventura,
figuren entre els principals patrocinadors des que el ral.li va
deixar les comarques gironines en favor de les tarragonines.
Potser caldria una major implicació institucional: si la Diputació,
via Turisme de la Costa Daurada, i també de la Generalitat. Això
si, la recerca d’un nou patrocinador principal ha de ser una tasca
que ha d’assumir el RACC. En la mesura de les seves possibilitats,
cal una major implicació dels directament beneficiats per la
presència de públic (hotels, allotjaments turístics, restauració,
oci nocturn, etc., i incentivar la prestació de determinats
serveis (allotjaments, restauració, entrepans i begudes a peu
de carretera, etc.,), que ara ofereixen en part per professionals
desplaçats fins i tot d’altres països.
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Noticiari breu
TURISME

UN PROJECTE TURÍSTIC PRESENTAT
PER L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA
REBRA AJUT DELS FONS FEDER I DE
LA DIPUTACIÓ
ACN / Tarragona.- Un total de dotze
projectes al Camp de Tarragona i l’Ebre,
vinculats a innovació i empresa, han estat
subvencionats amb els fons Feder i  per
la Diputació. La inversió global d’aquestes
actuacions s’eleva als 7,5 milions d’euros.
Els fons europeus injecten la meitat de
pressupost, és a dir, 3,8 milions; la
Diputació n’aporta un 25%, prop d’1,9
milions; i el 25% restant va a càrrec dels
ens locals.
El conseller Jordi Ausàs, acompanyat pel
president de la Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va presentar el passat
dijous 24 de setembre les dotze
actuacions locals que rebran subvenció a
través de l’eix 1 del fons Feder -
corresponent al període 2007-2010.
Aquesta línia finança projectes vinculats
al foment de la innovació, el
desenvolupament empresarial i
l’economia del coneixement.
Ausàs va reiterar que en aquesta
convocatòria l’ajut europeu ha descendit
en un 36% a Catalunya.
El Centre de Bioempreses de Reus és el
projecte més costós (1,2 milions d’euros),
però el segueix de ben a prop el Pla de
millora de la competitivitat del sector
turístic i l’oci de les comarques de
Tarragona, presentat per l’Ajuntament
de Vila-seca, amb una despesa de
1.137.000 euros.

LA COSTA DAURADA CAPEJA LA
CRISI COM POT
ACN / Redacció PdF.- Els establiment
turístics de la Costa Daurada han assolit
una ocupació mitjana del 75% durant
l’agost. Tot i representar una baixada de
sis punts respecte el mateix període de
l’any passat, aquest percentatge no
només suposa una injecció econòmica
pel sector sinó també moral, ja que en
mesos anterios d’aquest any les
pernoctacions s’havien reduït un 14%.
Així ho va manifestar el passat dia 10 de
setembre a l’ACN el president del Patronat
de Turisme de la Diputació de Tarragona,
Joan Aregio, que ha reconegut que la
millora d’aquest mes d’agost ‘no corregeix
ni atenua’ el dèficit que ha patit el sector
turístic de la costa tarragonina durant la
resta de l’exercici.
L’agost ha tancat amb una ocupació del

El conseller de Governació i el president de la Diputació s´han reunit amb
alcaldes, regidors i presidents de consells comarcals. (Foto ACN)

81% als hotels de la Costa Daurada, nou
punts per sota respecte l’any passat. Els
càmpings han omplert el 68% de les
seves places, un 7% menys que l’any
2008, i el turisme rural ha assolit una
ocupació del 54%.
Tal i com es preveia, la mitjana d’estada
dels turistes d’aquest agost també ha
registrat una millora respecte la resta de
l’any. ‘Els que han visitat la Costa Daurada
aquest agost s’hi han estat una mitjana
de 5’3 dies, una jornada més que durant
el període de gener a juliol’, va destacar
Aregio. La mitjana d’estada de l’agost,
però, s’ha reduït 0’6 dies respecte a l’any
passat.
Pel que fa a la procedència dels turistes,
el president del Patronat de Turisme va
explicar que el 50% dels estiuejants que
han visitat la costa tarragonina durant
l’agost procedien d’altres punts de
Catalunya i de l’Estat Espanyol. L’altre
50% dels turistes pertanyen a mercats
internacionals.
Per la seva part, l’Associació Hotelera
Salou-Cambrils-La Pineda facilitava les
dades de l’Observatori de la Fundació
d’Estudis Turístics Costa Daurada, que
hauria arribat al 90% en la seva zona
d’implantació.
Segons Joan Antoni Padró, “si bé
l’ocupació ha estat bona, la facturació ha
caigut al voltant d’un 15 per cent, ja que
els hotels s’han omplert gràcies a les
ofertes de darrer minut i la despesa
efectuada per cada client també ha
disminuït molt”. L’any passat, l’ocupació a
l’agost va ser del 93%.

D’altra banda, pel pont de la Diada Nacional
de Catalunya, que va englobar tres dies
de festa, va assolir-se una ocupació als
hotels de Salou, Cambrils i la Pineda del
86%, segons dades provisionals facilitades
per l’Observatori. L’any passat, per
aquesta mateixa data, l ’ocupació
registrada fou del 88%. Cal dir que
enguany hi ha hagut més places obertes
per l’11 de Setembre, 44.953, mentre
que l’any passat foren 44.364.
Pel que fa a l’ocupació dels establiments
de l’Associació durant la primera quinzena
de setembre  ha estat del 81 per cent.
L’any passat la xifra assolida, per les
mateixes dates, fou del 87 per cent.
Segons Joan Antoni Padró, “continuem
amb la mateixa tònica de l’agost, és a dir,
amb una bona ocupació, encara que
inferior a la de l’any passat, i, això sí, amb
preus més baixos”. Per Padró, “és bo que
s’hagi assolit un percentatge superior al
80 per cent”.

ELS PATRONATS DE TURISME DE
SALOU, CAMBRILS, VILA-SECA - LA
PINEDA I REUS ES PROMOCIONEN A
SEVILLA
Durant la presentació de producte que
es va desenvolupar  a la ciutat de Sevilla
el penúltim cap de setmana de setembre
els sevillans es van mostrar molt interessats
en conèixer la oferta turística conjunta
dels municipis.
A nivell institucional, durant la presentació
a l’Ajuntament de la ciutat com al dinar
amb diferents representants empresarials
de la ciutat, les diferents propostes d’oci
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de la Costa Daurada Centre van estar
molt ben acollides i valorades com a una
important zona per ser visitada com a
escapada de cap de setmana, atès les
seves importants propostes d’oci familiar.
L’eix central de la promoció de la zona es
va desenvolupar al Centre Comercial
Nervión, lloc on la majoria de visitants
sòn famílies amb nens, el principal client
de la nostra zona. Així durant el cap de
setmana, es van oferir diferents activitats
infantils que es van complementar amb
la presencia d’un animador que
presentava les propostes d’oci de la
zona, així com amb la presència de
PortAventura amb la seva mascota
Woody. Al voltant d’unes 3.000
persones van passar per l’espai habilitat
al centre comercial.
De forma paral·lela es va realitzar un
concurs de caps de setmana per famílies
a la zona amb la col·laboració de Ryanair,
que va aportar els bitllets d’avió pels
guanyadors i d’Hotelbeds, amb estades
a diferents allotjaments.
La valoració d’aquesta acció promocional
ha estat molt positiva per part dels
quatre municipis atès el gran interès
demostrat pels sevillans per poder
conèixer la destinació i la seva oferta.

L’ASSOCIACIÓ HOTELERA  MOSTRA
LA SEVA PREOCUPACIÓ PER LA
INTENCIÓ QUE TÉ EL GOVERN
CENTRAL D’AUGMENTAR L’IVA
L’entitat hotelera ha mantingut
converses sobre aquest tema amb Joan
Molas, president de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), posant de manifest
“la preocupació del sector hoteler en
aquests moments”.
L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda ha mostrat la seva intranquil·litat
davant la intenció proclamada pel Govern
central d’apujar l’IVA de cara a l’any
2010. L’entitat va comunicar aquesta
preocupació al president de la
Confederació Catalana d’Hosteleria i
també a la Confederación Española de
Hoteleres y Alojamientos Turísticos
(CEHAT).
L’Associació Hotelera vol deixar clara “la
necessitat de no castigar un dels únics
sectors que s’està mantenint a Espanya
amb molt d’esforç”. Segons la presidenta
de l’entitat, M. Eugènia Arbó, “aquesta
mesura exclusivament recaptatòria no
serà gens positiva per la bona marxa del
sector turístic”.
La presidenta de l’Associació Hotelera,
M. Eugenia Arbó, ha dit que
“paral·lelament, es faran accions per

sensibilitzar a la Comissió de Turisme de
Parlament espanyol perquè consideri la
trascendencia d’aquesta decisió, quan a
data d’avui tota la contractació de tarifes
de cara al 2010 està tancada i no es pot
repercutir ni per la situació de mercat ni
plantejar als touroperadors canvis en els
acords ja presos”. Segons Arbó, “la mesura
ha estat presa, en tot cas, en una època
nefasta per tot el sector turístic”.

SUCCESSOS
APARATOS INCENDI EN UN PIS DE
VILA-SECA
ACN / Vila-seca.- Un incendi en un àtic de
Vila-seca va obligar el passat dimecres 23
de setembre a la tarda a desallotjar sis
blocs situats a la confluència de la Rambla
de Catalunya i el carrer Vic. El foc ha
començat cap a tres quarts de set de la
tarda al número 28 de la Rambla Catalunya,
a la cantonada amb el carrer Vic, i va
cremar completament l’àtic de l’edifici. El
foc va saltar pel pati de llums a l’edifici del
costat, una casa unifamiliar de tres plantes,
on va cremar una habitació. Com a mesura
preventiva van ser desallotjats els veïns
d’aquests dos edificis més els dos blocs de
cada banda, segons van especificar els
Bombers, que s’hi van desplaçar amb vuit
dotacions. Els Bombers van donar per
controlat el foc a dos quarts de vuit del
vespre i per extingit a les nou de la nit.
L’incendi no va provocar danys personals.

DETINGUT A SALOU PER COBRAR
XECS DE VIATGE FALSOS QUE REBIA
DE L’ESTRANGER
ACN / Salou.- La Policia Judicial de la
Guàrdia Civil de Salou va detenir un home
que cobrava xecs de viatge falsos que
rebia de l’estranger. La detenció es va fer
divendres 18 de setembre al migdia
després de rebre l’avís d’una entitat
bancària de Salou. L’import total de les
falsificacions s’eleva als 2.500 dòlars
americans, uns 2.300 euros. El detingut
és un veí de Salou, Marc A.P. de 51 anys,
de nacionalitat anglesa però amb residència
espanyola. El cas el porta el Jutjat
d’instrucció número 2 de Tarragona.
Els fets es remonten al 16 de setembre
passat, quan es va rebrfe una denúncia
d’una entitat bancària de Salou que
alertava que una persona havia cobrat
quatre xecs de viatge per un import de
500 dòlars americans cadascun i els
mateixos podrien ser falsos. Així mateix, el
sospitós havia intentat fer efectius set
xecs més.
Després de diverses investigacions, es va

esbrinar que aquesta persona, a principi
de mes, va cobrar un altre xec de viatge,
també de 500 dòlars americans, en una
entitat bancària de la Rambla Nova de
Tarragona.
En el moment de la detenció, el passat
divendres 18 de setembre, la policia va
intervenir set xecs de viatge més de les
mateixes característiques.

ECONOMIA
LA CRISI I LES SEVES POSSIBLES
SOLUCIONS CENTRARAN LA VUITENA
EDICIÓ DE LA JORNADA GRESOL
ACN / Vila-seca.- La situació econòmica
actual i les mesures per a fer-hi front,
seran les protagonistes dels debats de la
8a edició de la Jornada Gresol, que
enguany se celebrarà a Vila-seca.
‘Innovació i creativitat, eines per a la
recuperació econòmica’. Aquest eslògan
dóna nom a la Jornada Gresol d’enguany,
una trobada empresarial de referència
que cada any compta amb centenars de
participants, entre els quals hi ha pontets
d’alt nivell i autoritats polítiques. Ll’edició
d’enguany, que se celebrarà el pròxim 19
d’octubre l’hotel Gran Palas de la Pineda,
la inauguraran, entre d’altres, el president
de la Generalitat, José Montilla, i el conseller
d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep
Huguet. D’altra banda, el discurs del
dinar col·loqui anirà a càrrec del president
de CiU, Artur Mas.
El balanç de la situació econòmica actual
serà el tema de la primera taula rodona,
que entre d’altres ponents, comptarà
amb la presència del Catedràtic
d’Economia Financera i Comptabilitat de
la UPF, Oriol Amat, i del president
d’Spanair, Ferran Soriano.
La innovació i la creativitat centraran el
debat de la segona taula rodona, que
comptarà amb els ponents, Nabil Khayyat,
Cap de la Divisió de Ciències de la Vida i
dels Materials del Centre pel
Desenvolupament Tecnològic Industrial
(CDTI); Genís Roca, Soci-director de Roca
Salvatella; i el publicista Joaquim Lorente.
La tercera i última taula de debat porta
per títol ‘Empresa i talent’ i participaran
en ella altres ponents, com ara el
president d’USP Hospitales, Gabriel
Masfurroll.
La Jornada Gresol està oberta a tothom
i el preu de la inscripció és de 100 euros
per al públic en general i de 50 per als
socis de la Fundació Gresol. En l’edició
anterior, la jornada va aconseguir reunir
uns 530 participants, xifra que enguany

s’espera superar.
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EL SECTOR QUÍMIC DE TARRAGONA
PREVEU TANCAR L’ANY AMB UNA
CAIGUDA DEL 30% DE LA PRODUCCIÓ
ACN / Tarragona .- La indústria química de
Tarragona manté la tendència a la baixa i
preveu tancar aquest any amb una caiguda
del 30% de la producció. El sector no ha
pogut escapar de l’efecte dominó de la
crisi i enguany ja són més de 250 persones
les que han hagut d’abandonar el seu
treball a la química. Un dels factors que ha
fet més mal aquesta indústria és la baixada
del preu del petroli, que ha provocat que
les empreses químiques de Tarragona
hagin de vendre els seus productes entre
un 10 i un 20% més barats. El descens de
la demanda ha fet caure la producció de
la indústria química tarragonina, que va
començar a notar els efectes de la recessió
econòmica l’any passat. ‘A partir de l’any
2008 res no serà igual’, manifestava el
president de l’AEQT, Antoni Valero, que
ha reconegut que el sector químic de
Tarragona està immers en una crisi sense
precedents. Segons l’informe públic
presentat el passat dimarts 15 de
setembre, la producció de les químiques
tarragonines va caure entre un 20 i un
30% durant l’any passat, arribant així a
uns nivells de productivitat similars als de
l’any 2001.

SALOU CREA EL PRIMER
OBSERVATORI MUNICIPAL DE
COMERÇ DE L’ESTAT ESPANYOL
L’Ajuntament de Salou va presentar el
passat dia 10 de setembre l’Observatori

Municipal de Comerç. La iniciativa, pionera
a l’estat, ha estat impulsada per la
Regidoria de Comerç, Mercats i Consum,
i compta amb el suport del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, la Confederació
de Comerç de Catalunya, la Cambra de
Comerç de Tarragona, la Universitat
Rovira i Virgili i l’Associació de Comerciants
365 Dies.
L’Alcalde de Salou, Pere Granados, va
manifestar que aquesta iniciativa respon
a la necessitat “d’un instrument per
conèixer l’estat i la cojuntura del comerç
local, elaborar diagnosis, i establir les
fórmules i estratègies per a la seva
promoció i orientació”.
Per la seva banda el Regidor de Comerç,
Pedro Lavil la, va explicar que
“l’Observatori ens ajudara a planificar el
model de comerç del territori per
posteriorment marcar les accions
promocionals que més s’escaiguin”.
El Director de l’Observatori de Comerç
de Salou, Jesús Antonio Marmol, va
explicar que “l’Observatori ajudarà a
obtenir indicadors socioeconomics i
dades per al seu posterior tractament i
valoració, i d’aquí elaborar accions”.
Àngel Xifré, Director dels Serveis
Territorials del Departament d’Innovació
i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
va destacar que és molt important que
l’Ajuntament prengui la iniciativa i es
posi al capdavant d’un projecte
d’aquestes dimensions, buscant la
col·laboració i la implicació dels

comerciants i entitats del sector, la URV,
i les altres administracions.
A l’acte també hi ha assistit Agustí
Figueres, Secretari General de la
Confederació de Comerç de Catalunya,
Charo Ferrer, Cap de l’Antena del
Coneixement del Campus Extens de la
URV a Salou, Rafa Olivier, President de la
Comissió de Comerç Interior de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de
Tarragona i Joan Vicenç, President de
l’Associació de Comerciants 365 Dies de
Salou.

SOCIETAT
SALOU DEDICA UN CARRER A
L’EMPRESARI JOAN MIARNAU
CIURANA
El passat 23 de setembre va tenir lloc un
acte d’homenatge a Joan Miarnau Ciurana
(nascut a Vila-seca l’any 1898 i mort l’any
1985). El seu fill, Jordi Miarnau, i bona
part de la familia; així com l’alcalde de Vila-
seca, Josep Poblet, i altres personalitats
del món empresarial i turístic, entre ells la
directora de PortAventura, Mercedes de
Pablo i el president executiu de
PortAventura, Lluís Rullán, que van
acompanyar la corporació municipal
salouenca en l’acte de reconeixement
organitzat per l’Ajuntament de Salou.
Segons l’alcalde, Pere Granados es
tractava d’un acte de “justicia a un home
que mereix tot el nostre record, admiració
i gratitud, ja que la seva vida sempre va
estar plena d’il·lusions per Salou i va estar
sempre compromesa amb el seu progrés
i la seva modernitat, en uns anys que
Salou volia despertar i necessitava grans
transformacions”.
Com ha recordat l’alcalde “sens dubte ha
estat un dels primers i principals promotors
del Salou contemporani, i un dels millors
exemples d’empresari salouenc que va
contribuir decisivament a desenvolupar
el millor urbanisme de Salou, del qual ens
queda una mostra emblemàtica com és
el passeig de Jaume I”. Així, recordava
Granados en el seu discurs com a la
dècada dels 50 va intervenir molt
activament en el desenvolupament de la
zona de llevant de Salou i va intervenir
també en la rehabilitació i ampliació de
l’Església de Santa Maria del Mar, per
posar alguns exemples que demostren el
seu tarannà ple d’humanitat i altruisme.
Després de les paraules de l’alcalde,  Jordi
Miarnau, en nom de la família, va agraïr
aquest reconeixement a totes les

Moment en que es va descobrir la placa dedicada a l’empresari Joan Miarnau
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persones presents, fent especial menció
a l’alcalde de Salou i l’alcalde de Vila-seca.
Posteriorment es va procedir a la
descoberta de la placa conmemorativa
de l’acte a la façana de la casa on va viure
molts anys Miarnau i a més, s’ha retolat el
carrer abans Pere III amb el seu nom.
Aquest carrer és perpendicular al passeig
Jaume I i el carrer Major.

ACLARIMENT
El passat dia 9 de setembre el «Diari»
de Tarragona en un article en què
donava a conèixer la intenció de
l’Ajuntament de Salou de dedicar-li un
carrer a Joan Miarnau, atribuïa a la
nostra revista un escrit relacionat amb
el tema publicat l’any 1969. Com és
sabut, el precedent de «El Pont de
Fusta» va ser el «Butlletí Municipal»,
que va aparèixer a partir de setembre
de 1979, fins el maig de 1982, data en
que es va produïr el canvi de nom. Amb
el mateix o semblant nom l’Ajuntament
de Vila-seca havia anat treient
anterioment una altra publicació, a la
que es deu referir l’article del «Diari»

ELS RESCATS AL MAR ES DUPLIQUEN
A L’ESTIU PER L’AUGMENT
D’EMBARCACIONS I LA FALTA DE
MANTENIMENT
ACN / Tarragona.- Els equips de Salvament
Marítim de Catalunya han tingut aquest
estiu, des de principis de juny a finals
d’agost més del doble d’emergències
que en els primers cinc mesos de l’any.
Les emergències fetes als mesos d’estiu
representen el 70% del total de rescats
que salvament marítim ha fet des de
principis d’any. El cap de Salvament Marítim
a Tarragona, Iñigo Landeta, va explicar a
l’ACN que la causa de la majoria de
rescats són simples avaries de les
embarcacions. L’augment del nombre
d’embarcacions, sobretot les d’esbarjo, i
la falta de manteniment d’aquestes són
els responsables de l’increment de les
emergències que es produeix durant
l’estiu. Durant aquest estiu el nombre
d’emergències al mar relacionades amb
embarcacions de lleure ha augmentat un
5% a Catalunya. De fet, amb un 25%,
Catalunya és la comunitat autònoma on
s’han rescatat més embarcacions
d’esbarjo. Catalunya, juntament amb les
Illes Balears, és la comunitat amb un
nombre major d’embarcacions de lleure,
amb gairebé una quarta part de la flota
de l’estat espanyol.
Per un rescat d’una embarcació es cobren
uns 120 euros, en funció del tipus de la

barca. Això fa que en ocasions, els
navegants intentin estalviar-se aquest
diners arribant a situacions límit. Landeta,
però, explicava que el rescat de vides
humanes no es cobra i que, en tot cas,
el cost econòmic de l’assistència a una
embarcació mai supera les despeses reals.

A PUNT UNA NOVA EDICIO DEL
SALOU LAN PARTY
Els propers dies 29, 30 i 31 d’octubre i
1 de novembre tindrà lloc a Salou la
sisena edició del Lan Party. La trobada,
més llarga que en anteriors edicions,
estarà situada als baixos del TAS. S’espera
la participació d’uns 100 internautes,
que entre altres activitats, podran
ceelbrar tornejos de “Call Of Duty 4”,
“Counter Strike Source”, “World of
Warcraft” i altres. Amb la col.laboració
de Cibervoluntarios hi haurà un taller
d’iniciació a les noves tecnologies, adreçat
al públic que s’hi vulgui acostar dissabte
al matí.
El preu de la inscripció és de 35 euros,
amb càtering inclòs. Més informació al
web www.saloulanparty.es

ELS DOS MENORS IMPLICATS EN
L’HOMICIDI COMÈS FA UN ANY A
VILA-SECA, A JUDICI
El passat dilluns 21 de setembre va
començar al Jutjat de Menors de
Tarragona el judici contra dos joves
acusats de participar en un atracament
comès en un magatzem de distribució
de gelats del polígon de l’Estació de Vila-
seca. Els fets van tenir lloc fa un any i van

provocar la mort per arma de foc d’un
empleat del magatzem. Altres dos
participants en els fets, majors d’edat,
han de ser properament jutjats a
l’Audiència Provincial. Els dos menors ara
jutjats, s’havien escapat d’un centre
d’internament de la Generalitat, i podrien
ser condemnats a 12 anys de presò.

L’ALCALDE DE SALOU REP UNA
DELEGACIÓ POLÍTICA I RELIGIOSA
DEL SENEGAL
El passat dijous 24 de setembre al matí
Salou es va convertir en el centre de la
comunitat senegalesa de Catalunya amb
la visita que, per segon any, el Marabú
(líder espiritual religiós) Serigne Mame
Mor Mbacke va realitzar a la capital de la
Costa Daurada. L’acompanyaven el cònsol
del Senegal a Espanya, Ibrahima Diallo,
responsables de la delegació del Ministeri
d’Economia i Cultura, així com altres
representants del col·lectiu senegalès a
Salou i Tarragona. L’alcalde, Pere
Granados, els va rebre al seu despatx, on
va expressar la seva satisfacció per la
trobada.
El marabú, Serigne Mame Mor Mbacke,
també va agrair la bona acollida del poble
salouenc i va destacar el paper cabdal que
té la relació entre Espanya i Senegal per
a les cultures i civilitzacions. El líder, va
expressar la importància de la trobada
donat que “d’aquesta magnitud i
rellevància a tota Europa només se’n
dona una altra a Itàlia”.
En acabar la recepció a alcaldia, els actes
es van desplaçar a la plaça de la Pau, on

L’Alcalde de Salou i els representants de la comunitat senegalesa adreçant-se a
la plaça de la Pau
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es van adreçar discursos a la comunitat
senegalesa reunida.

AVILÉS I SALOU DESENVOLUPARAN
UN PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA PIONER A ESPANYA
L’Alcaldessad’Avilés, Pilar Varela,  i l’Alcalde
de Salou, Pere Granados, van signar el
passat 18 de setembre a Avilés, un
conveni de col.laboració entre tots dos
ajuntaments per a la implantació conjunta
d’un projecte d’administració electrònica,
subvencionat pel Ministeri d’Indústria,
que suposarà l’aplicació del sistema de
l’expedient digital i l’accés als serveis
municipals des de telèfons mòbils. A
l’acte hi van ser presents la Regidora de
Noves Tecnologies d’Avilés, Ana Hevia i el
regidor de Gestió Econòmica i Serveis
Interns de Salou, Jesús Barragán.
El projecte ha rebut una subvenció del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
de 236.861,64 euros, i és liderat per
Avilés atès que ha certificat ser d’un dels
primers Ajuntaments d’Espanya en
complir amb la Llei d’Accés electrònic dels
Ciutadans dels Serveis Públics (LAECSP),
en col.laboració amb l’Ajuntament de
Salou.
Cal recordar que la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics (LAECSP), reconeix el
dret dels ciutadans a relacionar-se amb
les Administracions Públiques per mitjans
electrònics. Aquesta Llei estableix una
sèrie de drets enfocats a fer als ciutadans
la vida més fàcil en les seves relacions amb
l’Administració.

Per fer-ho viable, la Llei imposa la realització
d’un important esforç en la modernització
de les administracions públiques en
aspectes com ara:
Fomentar la cooperació entre elles a
través de la interoperabilitat dels seus
sistemes d’informació; optar per la
transferència tecnològica entre
Ajuntaments per aplicar les bones
pràctiques i els casos d’èxit en qualsevol
entorn d’Administracions Locals; fomentar
l’ús del DNI electrònic com una de les
principals formes vàlides d’identificació
electrònica; facilitar a les empreses la
seva relació amb la Administracions Locals,
entre d’altres avantatges.
En aquest escenari és en el que s’ha
obtingut del Ministeri d’Indústria, Turisme
i Comerç, la subvenció per al projecte
“Implantació de l’expedient digital i
mobilització dels serveis administratius
cqap al ciutadà” entre l’Ajuntament
d’Avilés i l’Ajuntament de Salou.

L’AJUNTAMENT DE SALOU JA
COMPTA AMB UN REGISTRE
D’ENTRADA DE FACTURES
El passat 4 de setembre, mitjançant una
nota de premsa, l’Ajuntament de Salou
donava a conèixer la implantació d’un
registre d’entrada de factures, tràmit fins
ara inexistent i del que l’anterior govern
ja n’havia declarat la seva necessitat.
Ara, la regidoria de Gestió Interna i
Econòmica de l’Ajuntament de Salou, ha
obert un registre únic d’entrada de
factures dels proveïdors municipals que
obeeix a l’evident necessitat de millorar la

gestió comptable i la seva posterior
liquidació. D’aquesta manera es controlarà
el circuit d’entrada de factures i se’n farà
un seguiment més acurat en el temps
per ajustar els terminis de pagament.

ELS “HACKERS” S’ACARNISSEN AMB
EL BLOC DE L’ALCALDE DE SALOU
El bloc de l’alcalde de Salou, Pere
Granados, va ser sabotejat el cap de
setmana del 20 de setembre. Segons
una nota de premsa emesa pel gabinet
de premsa municipal, en el servidor La
Tecla, de Tarragona, en el que es trobava
allotjat, únicament va ser ‘atacada’ la
pàgina personal de l’alcalde de Salou
(www.peregranados.cat). La resta de
les pàgines que s’allotjaven en aquesta
empresa van funcionar al llarg del cap de
setmana amb total normalitat.

L’AJUNTAMENT DE SALOU ATORGA
12 SUBVENCIONS DE 600 EUROS
PER AJUDAR A PAGAR HIPOTEQUES
La Regidoria d’Acció Social, Inmigració i
Dona, va convocar enguany 12
subvencions per tal d’ajudar a les persones
més necessitades o amb grans dificultats
econòmiques a pagar la seva hipoteca.
La Junta de Govern Local ja ha aprovat
que es faci efectiu el pagament dels
600• a les 12 sol.licituds acceptades.
El pagament es farà en dues vegades,
300• ara i 300• a finals d’any. Les
persones que hagin rebut aquest ajut
hauran d’acreditar que han destinat els
diners a pagar la hipoteca i no a altres
finalitats. De totes les peticions que van
arribar es van descartar les que no
complien els requisits que s’exigien.
Aquests ajuts per a persones amb
dificultats per cobrir la despesa de
l’hipoteca per habitatge es tornaran a
convocar el 2010.

CULTURA
SET MIL PERSONES ES MANIFESTEN
A BARCELONA PERQUÈ LA CULTURA
DEL FOC NO DESAPAREGUI
ACN / Barcelona.- Unes 7.000 persones,
segons la Guàrdia Urbana de Barcelona,
van participar  dissabte dia 5 de setembre
en una manifestació festiva i reivindicativa
que pretenia que la tradició del foc no
desaparegui davant ‘amenaces’ com la
directiva europea. D’aquesta manera,
es volia donar suport a les al·legacions
que Generalitat i federacions de colles
de diables i bestiari han presentat al
ministeri d’Indústria, que està preparant
un Reial Decret que després es
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presentarà a Brusel·les. ‘No acceptar-les
seria per una qüestió de voluntat política’
va assenyalar Pep Enric Martí, president
de la Federació de Diables de Catalunya.
Unes 70 colles d’arreu dels països catalans
van participar en la trobada.
Per la seva part, el president de l’Ens de
Comunicació Associativa, Antoni Carné,
va assenyalar que periòdicament
sol·licitaran reunions amb els eurodiputats
catalans per tal que ‘passin comptes’ de
la seva tasca al Parlament Europeu. I és
que l’entitat considera que ‘no pot ser
que el polítics elegits pel poble actuïn
d’esquenes al poble’. ‘Està claríssim que
els eurodiputats no han estat amatents
en aquesta temàtica’ afegia Carné.
La mobilització, que es va desenvolupar
sense incidents, va sortir poc després de
les sis de la tarda de la plaça Urquinaona,
i va recòrrer la Via Laietana, carrer Ferran
i fins a la plaça de Sant Jaume. L’antic
integrant del grup Sau, el músic Pep
Sala, va ser l’encarregat de llegir el manifest
consensuat per les diverses coordinadores
i administracions. ‘Estem aquí per donar
plegats un sí massiu i rotund a les
al·legacions a aquest projecte de Real
Decreto que hem presentat unitàriament
el Govern de Catalunya, el municipalisme,
les federacions i coordinadores de bestiari
i diables’ deia l’escrit.
Actualment tècnics del ministeri
d’Indústria valoren totes les al·legacions
presentades i establiran l’esborrany
definitiu del projecte de Reial Decret,
per tal que sigui aprovat en el consell de
ministres a l’octubre. Posteriorment, el
decret serà portat a Brusel·les per a la
seva aprovació definitiva i entrada en
vigor a partir del 4 de gener del 2010.
Pep Enric va dir que, hores d’ara, ‘el
procés està tancat’ i que la mobilització
és la única alternativa per tal que la
ciutadania alci la seva veu per preservar
la tradició de la cultura del foc als Països
Catalans. Va insistir que les al·legacions
són molt ‘rigoroses’ i ‘tècnicament
possibles’. Alguns dels punts conflictius
de la normativa europea és que obliga a
mantenir una distància mínima de quinze
metres entre producte pirotècnic i públic,
fet que impossibilita activitats com els
correfocs. L’altra condició és que es
prohibeix l’ús de pirotècnica als menors
de dotze anys, aspecte que posa en
seriós risc esdeveniments com la Patum
infantil, entre d’altres.
‘Estem convençuts que avui fem una
demostració d’allò que estimem’ va dir
per la seva part el director del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana de la Generalitat Ramon

Fontdevila, qui va mostrar el seu
convenciment que la ‘victòria’ està ‘a la
vora’.
L’esperit satíric i carnavalesc es va fer
visible i audible en molts moments de
l’acció reivindicativa. Des de les pancartes
en què es podien llegir lemes com ‘Avís
a Madrid i Brusel·les: qui juga amb foc es
pixa al llit’, com en el torn de parlaments:
un ‘diable’ va fer una crida als altres
‘diables’ per plantar cara als ‘àngels’ de
l’eurocambra. ‘Primer va ser la fava del
tortell de Reis, desprès el pes que
poden carregar els geganters i ara volen
que fem el foc amb espelmetes’ va dir
‘I demà? potser prohibiran les
sardanetes? va afegir per després
finalitzar amb el lema ‘Diable sempre en
seré; més m’estimo ser diable que
eurodiputat botifler!’.

TRANSPORTS
CREIX EL TRÀNSIT DE PASSATGERS
ALS AEROPORTS DE REUS I GIRONA,
MENTRE QUE A BARCELONA BAIXA
ACN / Barcelona.- El trànsit de passatgers
aeroports de Reus i Girona s’ha
incrementat en un 35,8% i un 2,5%,
respectivament, durant el passat mes
d’agost en relació al mateix període de
l’any passat, segons les dades facilitades
per Aena divendres dia 11 de setembre.
Tot i el context de desacceleració en el
sector del transport aeri, l’aeroport

tarragoní ha pogut augmentar
considerablement el nombre de passatgers,
gràcies també a la posada en marxa al juliol
de tres noves rutes entre Reus i Marràqueix,
East Midlands i Bristol.
El creixement més destacat entre els
aeroports catalans ha estat el de Reus
(35,8%), que ha rebut 274.193
passatgers. Pel que fa el trànsit de
mercaderies, ha augmentat un 1.065%,
mentre que el nombre total d’operacions
, incloent operacions i mercaderies, han
crescut un 11,4%.

L’OAC DE SALOU COMENÇA A
TRAMITAR LA TARGETA DE
TRANSPORT PER A INFANTS T-12
Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà es pot
començar ja a tramitar un nou títol de
transport gratuït anomenat T-12 per els
nens i nenes d’ entre 4 i 12 anys, que els
permetrà fer un nombre il·limitat de viatges
a la xarxa de transport públic del sistema
tarifari integrat del Camp de Tarragona,
dins de la mateixa zona tarifària en que
resideixin. En el cas dels habitants de Salou
aquests podran desplaçar-se amb el mateix
tiquet fins a Cambrils cap al sud o fins a
Torredembarra cap al nord i per la part
interior del Camp fins a Alforja, Riudecols,
L’Albiol o la Secuita.
Cal recordar que el Consell d’Administració
de l’ATM ha aprovat recentment l’ampliació
de la gamma de títols del Sistema Tarifari
Integrat del Camp de Tarragona. Tan sols
pagant l’import dels 35• que costa la
targeta es poden fer un nombre il·limitat

Els alumnes de cinquè de primària de Salou va fer una passejada en bicicleta
contra el canvi climàtic
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de viatges durant 16 mesos a comptar
de la data d’adquisició. L’any que el nen/
nena compleixi els 12 anys la targeta serà
vàlida fins el 31 de desembre d’aquell
any.
Aquest nou títol de transport, que va
entrar en funcionament a partir del 14
de setembre mitjançant una targeta
especial identificada amb el distintiu “T-
12”, va personalitzada amb la fotografia,
nom i cognoms, DNI/passaport/NIE del
nen o de la nena que en sigui titular, així
com amb la zona tarifària de validesa i la
seva data de caducitat.

URBANISME
LES OBRES DEL COL.LECTOR DE
PLUVIALS QUE ACTUALMENT
DESGUASSA A COVAMAR VAN A BON
RITME
L’Ajuntament de Salou està executant
una part de les obres previstes en el
projecte inicial de remodel·lació de
Covamar. Aquest inclou la implantació
d’un col·lector d’aigües pluvials al llarg del
voral de l’autovia de Tarragona (C-31b)
entre els carrers Muril lo i Casp.
Actualment, en cas de pluja, aigües que
provenen de l’interior del recinte del CRT
acaben brollant per sota del vial de les
Pedreres i inundant els carrers de Covamar,
particularment el carrer Viladomat.
Inicialment, el cost del col.lector estava
inclòs en el del projecte de remodelació
de Covamar, i repercutit a les

contribucions especials que l’actual equip
de govern ha deixat sense efecte. Les
obres s’han iniciat en el tram comprès
entre els carrers Llimona i Velázquez, i la
propera fase contemplarà el tram restant
i fins a la plaça de la Sardana. Les obres
mantenen tallat un carril de la autovia en
direcció a Tarragona.
Els treballs, que tenen un cost de 118.864
euros, van començar el dilluns 7 de
setembre.
Aprofitant una visita a la zona, l’alcalde,
Pere Granados, va explicar que “és
voluntat de l’equip de govern iniciar la
pavimentació dels carrers de la
urbanització, francament malmesos pel
pas del temps, així com la reparació de les
voreres”. Es tracta, segons Granados, de
posar fre als problemes del barri “però
sense gravar amb contribucions especials
els veïns en temps difícils”

MEDI AMBIENT
ALUMNES DE CINQUÈ DE PRIMÀRIA
DELS CENTRES DE SALOU
PARTICIPEN EN UNA PEDALADA
POPULAR DINS DE LA SETMANA PER
LA MOBILITAT SOTENIBLE
Un any més, la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, Protecció Civil i Mobilitat ha
posat en marxa la setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura de Salou. El 25 de
setembre tinguè lloc la tradicional pedalada
popular, que va comptar amb la participació
d’uns 250 alumnes de cinquè de primària

de tots els centres educatius de Salou.
La trobada va començar a dos quarts de
10 davant el CEIP Europa, tot seguit s’hi
van afegir els alumnes del CEIP Santa
Maria del Mar, desprès els del CEIP Salou
i finalment els de l’Escola Elisabeth. Agents
de la Policia Local encarregats d’aquestes
jornades els van dur a  fer una volta pel
municipi, des de l’escola Elisabeth fins a
la plaça de les Comunitats Autònomes,
amb aturada per a recobrar forces, i
tornada pel carrer Brussel.les, avinguda
Carles Buigas, carrers Major, Barcelona i
Advocat Gallego, fins arribar al CEIP
Europa. Un total de 100 municipis de tot
Catalunya han dut a terme inciatives
semblants contra el canvi climàtic.

ENSENYAMENT
LIQUIDAT EL CONVENI URBANÍSTIC
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SALOU I
L’ESCOLA ELISABETH
L’alcalde de Salou, Pere Granados, i el
representant de la Cooperativa
d’Ensenyament Escola Elisabeth, Manuel
López Gilabert, van donar per liquidat el
passat dia 3 de setembre el conveni
urbanístic que es va signar l’any 2002 pel
qual l’Ajuntament es comprometia a
requalificar els terrenys on es trobava
l’escola, al carrer Terrer,  d’acord amb els
paràmetres urbanístics de l’entorn:
habitatges plurifamiliars-hotels... (Punt
1.4. Conveni), per ajudar, amb la venda,
a finançar la nova escola construïda al vial
del Cavet.
Recordem que l’ús urbanístic de la zona
i l’espai feia impossible el creixement de
l’escola, i que per això es va canviar la
ubicació a uns terrenys oferts per
l’Ajuntament de Salou, i adquirits per la
Cooperativa de pares, on s’ha construït
una escola més moderna, i adaptada a la
doble línia.
Un cop resolt el tràmit urbanístic i de
construcció del nou centre, s’ha procedit
a liquidar a favor de l’Ajuntament de
Salou la suma de 606.931,23 euros, que
es destinarà a crear un nou ens que
podria ser una “Fundació”, amb
representació municipal, de l’Escola
Elisabeth i comunitat educativa.  La
suma econòmica resultant del conveni
podria ser destinada, doncs, després
d’estudiar la fórmula jurídica adequada, a
la creació d’una “Fundació” que tindrà
com a objectiu el foment de l’educació
i la cultura al municipi, on hi serà
representada tota la comunitat
educativa de Salou.

Representants de l’ajuntament de Salou i de l’Escola Elisabeth durant la
liquidació del conveni

NOTICIARI  BREU
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Per la seva part, el director del centre,
Anton Ribas, va ressaltar la gestió dels 10
últims anys, que ha estat fruit de la suma
de molt treball i esforç, tant per part de
la Cooperativa i dels seus representants,
com de l’Ajuntament i del Departament
d’Ensenyament. Tots ells van creure en
el projecte d’una escola extensiva de 0 a
18 anys. El director de l’escola també va
recordar que les arrels pedagògiques de
l’Elisabeth es remunten a l’any 1964, i va
reconèixer el treball dels mestres i
educadors que al llarg d’aquests anys han
aconseguit models pedagògics i
organitzatius de qualitat.
Cal destacar, a més, que l’edifici ha estat
premiat en la sisena Biennal Alejandro de
la Sota del Col·legi d’Arquitectes aquest
2009, en la categoria d’edificis privats de
nova planta, guardò del que El Pont de
Fusta ja va donar compte en anteriors
edicions.
L’Escola Elisabeth compta actualment amb
uns 800 alumnes, s’imparteixen els
següents nivells: Llar d’Infants, Educació
Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.

INAUGURADA A SALOU LA NOVA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
CAVALLET DE MAR
El passat 14 de setembre es van iniciar les
classes als centres escolars de Salou. Com
a novetat d’enguany, hi haguè l’entrada
en funcionament d’una nova llar d’infants
municipal, “Cavallet de Mar”, la segona
d’aquestes característiques, amb 82
places i ubicada al carrer Domènech
Sugranyes i Gras. La inauguració va tenir
lloc dos dies abans, amb una festa infantil.
El centre que serà gestionat per l’empresa
Clece SA, que ha contractac la desena de
persones que hi treballaran durant aquest
curs. Han quedat totalment cobertes les
82 places d’alumnes que s’oferien, des
dels 0 i fins als 3 anys. El personal laboral
ha estat seleccionat a través de la borsa
de treball municipal i també a partir dels
currículums de professionals de Salou
que han volgut optar a treballar al Cavallet
de Mar.
La Junta de Govern Local va aprovar
definitivament el contracte de gestió de
l’empresa per un import de gairebé 61.000
euros.
La nova llar consta de sis petits edificis
amb l’aulari, serveis, patis coberts i
exteriors, així com un dormitori, un
menjador, una cuina, vestidors per als
professors, una consergeria, un despatx
de direcció, una sala de professors i una
sala polivalent, entre altres dependències.
Les obres han tingut un cost de 1.430.000
euros.

RECEPCIÓ DE L’ALCALDE DE SALOU
A LA COMUNITAT EDUCATIVA
El passat 8 de setembre les persones
que formen la comunitat educativa de
Salou, van ser rebudes per l’alcalde Pere
Granados i diversos regidors, al
recentment inaugurat Parc Botanic.
En el seu parlament, l’alcalde va enumerar
un seguit de projectes que s’estan
treballant, com la inauguració d’una nova
Llar d’Infants per aquest curs; un ens
tipus fundació de suport a la cultura i
l’ensenyament de Salou, una futura
escola internacional, i el projecte didàctic
al Parc Botànic, amb dos aularis per al
coneixement i la divulgació de les especies
vegetals, la natura, i el medi ambient, on
s’impartiran tallers i es realitzaran
exposicions.
Per la seva banda, el regidor
d’Ensenyament, David Ninyà, va declarar
que “des de la regidoria estem oberts i
predisposats a totes les propostes i
iniciatives de la comunitat educativa per
tal de poder donar als alumnes la millor
educació”.

POLITICA LOCAL
LLUITES INTERNES ENTRE ELS
COMPONENTS DEL GOVERN
MUNICIPAL DE SALOU PRESSAGIEN
UNA TARDOR MOGUDA
Diversos mitjans de comunicació s’han
fet darrerament ressò de les picabaralles
entre Esteve Ferran Ribera, fundador i
ànima de FUpS, i l’actual Alcalde, Pere
Granados. Ferran es considera marginat
per Granados, ja des dels acords amb
CDC per tirar endavant la moció de
censura que el va portar a l’alcaldia, i als
que Ferran assegura no haver donat la
seva conformitat, cosa que l’altra part
nega.
Per altra banda, Alberto del Hierro ha
estat substituit al cap de l’agrupació local
del PP.

EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
DENUNCIA EL “MALBARATAMENT
PUBLICITARI” DEL GOVERN DE
PEDRO GRANADOS
El portaveu del grup municipal socialista,
Antonio Banyeres, va denunciar el passat
9 de setembre el que considera un
“malbaratament publicitari” del govern
de Pedro Granados. Banyeres, en nom
del grup socialista, va donar a conèixer a
la opinió pública unes factures pagades
pel Gabinet de Comunicació de

l’Ajuntament de Salou a un mitjà de
comunicació local en les que, entre
d’altres conceptes, paga per publicar la
foto de Granados o per inserir cartes
d’opinió o entrevistes als membres del
govern municipal. El portaveu socialista
considera “inadmissible per a tots els
ciutadans i per a totes les ciutadanes”
aquestes despesses i és això que s’ha
vist obligat a “a denunciar-lo davant
l’opinió pública”.
Els PSC han tingut accés a diverses
factures emeses per Edicions Platja de
Ponent S.C.P. (societat que s’encarrega
de la gestió i publicació d’El Faro de
Salou) on es pot veure com el govern de
Ferran Units per Salou, el PP i el trànsfuga
Marc Montagut ha estat pagant per
publicar la fotografia de Pedro Granados
a la portada de la publicació, per inserir
cartes d’opinió dels regidors o per a la
publicació d’entrevistes als membres del
govern municipal.
D’aquesta forma, durant els mesos de
maig, juny i juliol, per  alguns dels
conceptes publicitaris abans esmentats,
l’Ajuntament de Salou hauria pagat 2.210
euros suplementaris a la publicació..
Banyeres considerava “sumament greu”
que un govern es vegi obligat a pagar a
un mitjà de comunicació per publicar una
entrevista. El regidor va recordar que
Granados va justificar la eliminació de
diversos llocs de treball amb l’objectiu de
millorar la gestió. “Amb factures com
aquestes estem millorant la gestió del
nostre Ajuntament? És aquesta la eficàcia
de la que sempre ens parla Granados?”
es preguntava Banyeres.
A banda d’aquestes factures
denunciades, caldria sumar l’import de
les pàgines d’informació municipal que
conté quinzenalment aquesta publicació:
en els mesos de maig, juny i juliol el cost
de les insercions de les pàgines dedicades
a informació municipal (sense
comptabilitzar les insercions publicitàries)
hauria ascendit a 7.650 euros.
El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament
de Salou va reiterar “la seva preocupació”
per la gestió publicitària de Granados
donat que el govern sorgit després de la
moció de censura ha duplicat la despessa
respecte a l’anterior govern amb l’únic
objectiu de promocionar la imatge de
Granados. De la mateixa manera, el grup
va demanar la devolució inmediata a les
arques municipals de les despeses
facturades per Edicions Platja de Ponent
S.C.P. amb els conceptes d’entrevista o
article d’opinió.
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ACN / Redacció PdF.- Criteria CaixaCorp
ha arribat a un acord amb Investindustrial,
grup inversor italià perquè s’incorpori
com a soci a la companyia que explotarà
el parc temàtic de PortAventura, a la
qual tindrà una participació del 50%.
Amb aquesta operació, Criteria, que
conservarà el 50% restant, fa ‘un pas
important per potenciar el parc a llarg
termini’, segons va explicar la companyia
en una nota publicada el passat dia 10 de
setembre, ja que aconsegueix que un
grup industrial s’incorpori a la gestió
d’aquest projecte plenament consolidat.
El pla de negoci preveu donar un nou
impuls al parc temàtic, mitjançant unes
noves inversions de prop de 80 milions
d’euros durant els propers quatre anys.
Investindustrial és una societat que té
experiència en el sector de parcs
temàtics, ja que va ser accionista
majoritària de Gardaland, el primer parc
temàtic d’Itàlia. Amb més de 20 anys
d’experiència en inversions de caràcter
industrial, Investindustrial gestiona
recursos per un valor de 2.100 milions
d’euros a 14 companyies líders i disposa
de recursos líquids per un import de prop
de 1.000 milions d’euros per dur a terme
noves inversions.
Aquesta operació ha estat autoritzada
pel Consell d’Administració de Criteria i el
Consell d’Administració dels fons
assessorats per Investindustrial, empresa
que té presència local a través d’un
equip de professionals basats a Barcelona
des del 1995. En principi, el tancament
de l ’operació està previst per a
l’acabament d’aquest any, un cop s’hagin
complert les condicions i els tràmits legals
habituals en aquest tipus d’operacions.
La presa de participació es durà a terme
mitjançant la subscripció, amb caràcter
exclusiu per part d’Investindustrial, d’una
ampliació de capital per un import de
94,8 milions d’euros. Prèviament es
procedirà a una reorganització societària
de PortAventura, que s’escindirà en dues
societats independents. La primera
empresa, amb un 50% de l’accionariat
format per Criteria i l’altre 50% per
Investindustrial, inclourà el parc temàtic
PortAventura i el Caribe Aquatic Park, i
també l ’explotació dels hotels
PortAventura, Caribe Resort, Gold River
i El Paso i el Centre de Convencions, que
està previst que obri a l’octubre d’aquest
any. La segona empresa, l’accionista únic
de la qual seguirà essent Criteria
CaixaCorp, s’ocuparà dels terrenys per a
ús residencial i comercial, dels tres camps
de golf i del Beach Club, i continuarà
mantenint les relacions comercials actuals

amb la primera empresa.

UGT ho considera una mala notícia
La secció sindical de la UGT va exigir a la
direcció de PortAventura, en una reunió
mantinguda el mateix dijous 10 de
setembre, que el nou inversor, la societat
Investindustrial, posi sobre la taula ‘un
protocol de garantia de manteniment
dels llocs de treball’ al parc temàtic. El
sindicat també considerava necessària
una trobada amb les dos societats
propietàries del parc,  per conèixer ‘les
noves perspectives de la societat. UGT,
que considerava la venda del 50% del
parc com ‘una mala notícia’, va exigir al
nou inversor que mantingui una presència
‘productiva i no especulativa’ a la societat.

Diputació i Ajuntament de Vila-seca,
satisfets
Per la seva banda, la Diputació de
Tarragona i el Patronat de Turisme de
l’ens, que van mostrar fa uns mesos la
seva ‘inquietud’ pels possibles canvis en
l’accionariat i van reclamar la continuïtat
del parc, consideren que l’entrada
d’Investindustrial a l’accionariat de Port
Aventura ‘ha de suposar un nou implus’
per al parc temàtic. ‘De la mateixa forma,
la vinculació principal que Criteria segueix
tenint amb Port Aventura significa un
enllaç sòlid i directe amb la realitat
empresarial del país i del nostre territori’,
sostenien en un comunicat.
L’ens provincial confia que els nous

Investindustrial, nou soci a PortAventura

El Beach Club, juntament amb els terrenys per a ús residencial i comercial, i els
camps de golf seguirà pertanyent a Criteria Caixa Corp

accionistes consolidin ‘la recent oferta
hotelera creada, el desenvolupament
del producte golf i la nova oferta
orientada al mercat de les reunions’, que
han de fer de Port Aventura ‘un producte
encara més important pel conjunt de la
demarcació i al servei de l’activitat
econòmica del territori’.
També es va mostrar satisfet per l’anunci
l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (alhora
president de l’ens provincial), que
considera ‘està en la línia del que
demanàvem els ajuntaments: continuïtat
de la Caixa en el projecte i incorporació
d’un soci industrial amb experiència en el
sector i amb la voluntat acreditada de
potenciar el projecte’. ‘El resultat final és
una suma molt potent que enforteix el
conjunt del Centre Recreatiu i Turístic
(CRT), que possibilita créixer amb més
força i que garanteix que tots plegats
convertim aquesta destinació turística
en una de les més importants del món’,
va argumentar.

L’Ajuntament de Salou, al corrent
Posteriorment, concretament el 16 de
setembre, l’alcalde de Salou, Pere
Granados, i altres membres de l’equip de
govern es van reunir a l’Ajuntament amb
el president executiu de PortAventura,
Lluís Rullán i el conseller delegat de
l’empresa InvestIndustrial, Carlo Umberto
Bonomi, per tal de conèixer els detalls de
l’operació d’incorporació de la empresa
italiana a l’accionariat de PortAventura.
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Canvis previstos a la Junta de
Govern Local

Amb data 1 d’agost, i seguint l’acord
pres en el seu dia entre les regidores de
l’equip de govern Esmeralda Núñez i
Ana J. Girona, s’ha produït un canvi en
els membres que integren la Junta de
Govern Local. Durant els dos primers
anys de legislatura, la regidora Núñez ha
estat 5a tinent d’alcalde i membre de la
Junta de Govern Local, unes
responsabilitats que des del passat mes
d’agost passen a la regidora de la Plana
Ana J. Girona fins a final de legislatura.

D’altra banda Rosa Esmeralda Núñez,
regidora d’Assumptes del Nucli de la
Pineda, continua amb les seves
responsabilitats de govern com a
Vicepresidenta del Patronat Municipal
de Turisme i vocal de les següents
comissions informatives: Serveis
Generals i Protecció de l’Espai Públic;
Serveis Educatius, Formatius i de
Polítiques d’Igualtat; Participació
Ciutadana i de Serveis Culturals,
Esportius i de Joventut.

Més de 200 persones participen
a la Trobada Empresarial

La Cambra de Tarragona va aplegar
el passat 30 de setembre a més de 200
emprenedors que van seguir la
conferència “Vila-seca: què hem de fer
per enfortir els nostres negocis?” que va
pronunciar Domènec Biosca, fundador i
president de l’Associació d’Experts en
Empreses Turístiques i professor de
l’escola de negocis Esade.

Aquest va ser un dels actes que es van
desenvolupar durant la vetllada en el
marc de la Trobada Empresarial de Vila-
seca celebrada a l’Hotel Gran Palas de
La Pineda i que també va tenir moments
per al reconeixement a la feina ben feta.

En aquest sentit, el president de la
Cambra de Comerç de Tarragona, Albert
Abelló, va voler reconèixer públicament,
en la persona de Josep Poblet, alcalde de
Vila-seca, el programa urbanístic de
Vila-seca que en aquests anys s’ha
demostrat molt eficient i ha actuat com
a motor en l’impuls de l’activitat
econòmica. D'altra banda, la Cambra de
Tarragona també va lliurar una placa de
reconeixement a Javier Laguna,
president de l’Associació de
Comerciants i Empresaris de Vila-seca,
“per la tasca de cohesió i promoció que
s’ha fet i es fa des d’aquest col·lectiu.

Vila-seca es mobilitza contra
la violència de gènere

La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Vila-seca en sessió ce-
lebrada el passat dia 4 d'octubre va acor-
dar per urgència el següent:

PRIMER .  Expressar la més enèrgica
condemna davant l’acte de violència que
ha acabat de forma absurda i injustifica-
ble, amb la vida de la veïna del municipi,
Josefina Ruiz Bermejo, i fer extensiva
aquesta condemna a tota classe d’accions
de violència de gènere.

SEGON.  Expressar i traslladar a la
família de Josefina Ruiz Bermejo el més
sincer condol per les tràgiques
circumstàncies que estan vivint i oferir-
los-hi tot el recolzament que puguin
necessitar.

TERCER.  Convocar, per avui mateix,
dilluns a les 10 hores davant l’Ajuntament

de Vila-seca, una concentració de
condemna contra la violència gènere
adreçada a tot el personal i grups polítics
municipals.

QUART. Que pels grups polítics
municipals es redacti conjuntament una
Moció de condemna a la violència de
gènere i de condol sobre els fets succeïts
ahir a Vila-seca, per tal de ser aprovada en
el pròxim plenari municipal.

D'altra banda, tal i com apaerix a la
fotografia i convocats pel Casal de la
Dona de Vila-seca i amb el suport de
l'Ajuntament, centenars de persones es
van concentrar el passat 4 d'octubre al
vespre a la pl. de l’Església de Vila-seca
per tal de rebutjar els actes de violència de
gènere com el que el dia abans va costar la
vida a la nostra veïna Josefina Ruiz.
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Dimarts, 15 de setembre
GALA BENÈFICA
"BELCANTO AL CINEMA"

Josep Carreras, tenor
Pilar Jurado, soprano
Sergi Giménez, tenor

Orquestra Academia del Liceu
David Giménez, director

Concert fora d’abonament, a benefici
de la Fundació Internacional Josep Ca-
rreras per a la Lluita contra la Leucèmia.

 50 ¤

Divendres, 30 d’octubre
PURCELL I HÄNDEL
CONCERT D’ANIVERSARI

350 aniversari del naixement de Henry
Purcell i 250 aniversari de la mort de
George Friedrich Händel

Cor Lieder Càmera
Orquestra Barroca Catalana

Ruth Rosique, soprano
Jordi Domènech, contratenor

Josep Pizarro, tenor
Jordi Ricart, baríton

Manel Valdivieso, director
 18 ¤

Divendres, 13 de novembre
ENSALADES AL

RENAIXEMENT AMB
"LA COLOMBINA"

Raquel Andueza, soprano
José Hernández Pastor, alto

Josep Benet, tenor
Josep Cabré, baríton

 18 ¤

Divendres, 4 de desembre
PASIÓN VEGA

RECITAL ACÚSTIC
 30 ¤

Divendres, 11 de desembre
JOAQUÍN ACHÚCARRO

EL PIANO DEL XIX I DEL XX
 20 ¤

Nova temporada
a l'Auditori

Josep Carreras
Programa tardor 2009

Horari dels concerts:
a les 21,30 h
Organitza:

Fundació Auditori
Josep Carreras

Festa dels vila-secans de la lleva de 1959
El passat 4 d'octubre, la lleva de les

vila-secanes i vila-secans que enguany
compleixen 50 anys va organitzar la seva
diada. Des de fa molts anys, al nostre
municipi és tradició realitzar aquest tipus
de trobades que serveixen per reunir en
una jornada festiva a veïns i veïnes del

municipi que hagin nascut el mateix
any.

La recepció que els hi ofereix l'alcalde
de Vila-seca, Josep Poblet, i la tradicio-
nal fotografia davant l'Església de Sant
Esteve són alguns dels actes d'aquesta
festa de germanor.

Arrenca TAC12, la nova televisió pública
del Camp que emet pel canal 54

Tal i com apareix a la fotografia, els
alcaldes de Tarragona, Valls, Constantí,
Salou, Vila-seca, Torredembarra i
Montblanc van protagonitzar el passat 14
de setembre, en un acte a l’antiga Audiència
de Tarragona, l’encesa oficial del nou ca-
nal públic del Camp, TAC 12.

Aquesta televisió pública, gestionada
per un Consorci integrat pels 7 ajuntaments

abans esmentats, emet pel canal 54 de la
TDT i el seu abast territorial s’estén  a
tot el Camp de Tarragona. Amb una
vocació de servei supramunicipal,
TAC12 té com a trets distintius de la
seva programació els informatius, els
esports, la cultura i l’actualitat de les
entitats que conviuen en aquests set
municipis.
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La Diada de Catalunya a Vila-seca

OFRENA FLORAL, SARDANES, CASTELLERS I ELS GEGANTS,  L’11 DE
SETEMBRE DE SALOU
Com cada any i amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de Setembre, l’Ajuntament
de Salou va programar un seguit d’actes commemoratius i festius. A les 11 del matí a la Plaça
de l’Onze de Setembre tingué lloc la tradicional ofrena floral davant el monument a Rafael
de Casanova, ofrena que va anar precedida de la lectura d’un a càrrec de l’alcalde, Pere
Granados. Tot seguit, a la Plaça del Carrilet, hi tingué lloc una audició i ballada de sardanes,
a càrrec de la Cobla de Reus, i a continuació a la mateixa Plaça del Carrilet, la Colla Castellera
“La Global de Salou” va oferira una actuació. A la tarda, a la Plaça de Francesc Germà i al
Passeig Jaume I, es va fer una trobada de manotes.

Des de fa uns anys, quan el Pont de Fusta,
primer i després conjuntament amb l’Agrupació
de Cultural i sempre amb el suport de
l ’Ajuntament, vam reemprendre la
commemoració de la Diada de Catalunya no ens
haguérem pensat que esdevindria una jornada
com la viscuda enguany.
No tant lluny queden els primers anys amb la
celebració d’una conferència-tertúlia, que de
seguida va anar acompanyada dels balls de
l’Esbart Ramon d’Olzina i els recitals del grup de
teatre La Tramoia. Actes modestos que induïen

una evolució que es feia pregar. Els comentaris
de certs personatges de la vida social i política
del poble per quan la Diada havia esdevingut
quelcom ‘avorrit’ va esperonar els organitzadors
qui amb la complicitat, i diners -però no tants-
de l’Ajuntament van poder muntar quelcom
adient pel què és el dia del nostre país.
L’oportunitat es va veure sorpresa per la
possibilitat de batejar la nouvinguda Colla de
Trabucaires del Comú el mateix dia 11 de
setembre. Fet que ajudava a donar color a la
Diada. Així doncs durant el matí es van poder

escoltar els Trabucs de les colles vila-secana,
la de Solsona i la de Caseres, la primera de les
més veteranes de Catalunya i la segona
batejada l’any passat.
Cada Trabucaire del Comú va tenir un padrí
que amb el seu trabuc va ajudar a fer un pas
endavant a la nova colla vila-secana.
Parlaments de les autoritats i exhibició de
trabucs pels carrers del centre de la vila que
va oferir detalls certament poderosos.
Per la tarda la família dansaire de l’Esbart es
va veure acompanyada pels Gegants, Nans i
Grallers de Vila-seca, entre tots van fer unes
ballades en una plaça de l’Església plena de
gom a gom que va delectar la quitxalla que hi
rondava.
Els balls van donar peu a un recital de La
Tramoia. En aquesta ocasió i com a preàmbul
al següent acte la tria de textos va versar
sobre l’humor. Textos tradicionals, altres més
moderns fins i tot d’escatològics que van
culminar amb un dels celebres de Pere Quart,
Tirallonga de monosíl·labs, que d’humor en té
poc o molt, segons es miri. I a continuació  la
podem dir ja tradicional xerrada, enguany i
fugint d’historiadors i economistes vam portar
un còmic, un actor ben conegut pel gran públic
per les seves famoses caracteritzacions a
programes com Polònia i Crackòvia. Als qui ens
agrada el teatre ja fa anys que venim gaudint
de les obres del Toni Albà qui de tant en tant
treu el cap pel poble gràcies als Amics del
Teatre. La companya Anna Plaza en fa una
ressenya per ací la vora.
Després de la llarga xerrada la gent va anar
a sopar. Gràcies a les converses amb els bars
de la plaça, aquest van oferir plats a preu
popular per tal que la gent s’animés a quedar-
se a la plaça i esperar l’inici del darrer acte, el
concert.
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L’ART DE FER RIURE, per Anna Plaza
Aquest 11 de Setembre Vila-seca va comptar amb un
conferenciant de riure, en Toni Albà. Convidat per l’Agrupació
Cultural i el Pont de Fusta, el popular actor de Vilanova va
parlar sobre el sentit de l’humor dels catalans en una sala de
teatre de Las Vegas plena de gom a gom.
Albà, molt conegut per les seves imitacions del Rei i el Papa,
va parlar del difícil i misteriós art de fer riure. Va explicar com
allò prohibit i l’escarni dels poderosos és un bon detonant de
la rialla. El programa “Polònia” i les seves sàtires polítiques n’és
un exemple. És la versió moderna dels bufons, que eren els
únics amb dret de burlar-se del rei. Rient-se d’ells, el poble
podia riure’s també del seu monarca. Albà va reconèixer que
aquest tipus d’humor, que tant bé funciona a Catalunya,
costa més d’encaixar en d’altres indrets, on el sentit de
respecte per l’autoritat, l’església i la monarquia és molt més
accentuat. També va admetre que a alguns polítics els costa
encaixar les imitacions, mentre que d’altres es queixen de no
sortir prou.
L’actor va fer riure l’auditori amb les seves anècdotes personals
i petites imitacions dels personatges que l’han fet famós. Va
establir també un interessant diàleg amb el públic preguntant
si ens podem riure de qualsevol cosa. Albà va demostrar amb
el seu discurs que no hi ha res com el temps i la distància per
poder fer broma absolutament de tot.

La Diada de Catalunya a Vila-seca

El grup escollit va ser Refugi. Grup de música liderat pel bateria dels Pets,
Joan Reig. Aquests es dediquen a fer un revival de clàssics catalans de
tots els temps, de Llach als Pets, passant pel Quico Pi de la Serra, Ovidi
Montllor... Va ser un gran concert que va sorprendre per la seva
intensitat, les explicacions del Joan i sobretot la qualitat tant al del grup
com la vocal del Joan. Molt bé, llàstima que el retard horari va provoca
una certa desbandada i tampoc es va saber connectar amb el públic jove
que sembla que l’únic que busca és o Carpes o música fusió per botar i
beure i riure... llàstima va ser una sessió única per gaudir de la música
i per aprendre una mica d’història de la nostra música. Ells s’ho perden.

El balanç final notable, amb aspectes a millorar però amb la satisfacció
d’haver endegat un camí que tan sols pot caminar cap a millorar any rera
any, doncs la nostra Diada s’ho mereix.
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Del 2 al 5 de setembre Salou va tornar a
celebrar una interpretació lliure d’una part de
la seva història amb les festes del Rei Jaume.
Diverses activitats d’ambientació històrica,
culturals i lúdiques complementàries van tenir
lloc amb aquest motiu. Com és ja una tradició,
després de deu anys, la zona del carrer Ponent,
Pins, l’Església i Joan Miró es van omplir amb
una cinquantena de parades del mercat
medieval on s’hi podien comprar tot tipus de
productes artesans. Al mercat medieval també
hi hagué nombroses activitats complementàries
d’animació amb espectacles de circ, teatre,
tallers de demostració d’oficis, jocs medievals
etc,. Com a novetat, enguany es van incorporar
a l’espectacle un faquir i una ballarina àrab.
Com en les tretze anteriors edicions, la festa
del Rei Jaume va culminar el dissabte 5 de
setembre amb la Festa Medieval,  que va
començar amb la sortida del Rei Jaume I i el seu
seguici des de la Torre Vella en direcció a la
platja de Llevant. El Rei va sortir de la Torre
Vella acompanyat de la reina Violant, els  nobles,
el poble de Salou, soldats, a més de diversos
grups d’animació. El seguici incorporava
xanquers, bufons i músics en el paper de
joglars medievals, una formació de trompes i
tabals, a més dels Alma Cubrae (recreació d’un
grup de vuit soldats almogàvers amb ariet
d’assalt), els Bufalodre, els Ministrers Sonat
(acompanyants amb gran solemnitat del rei i la
seva cort de nobles i eclesiàstics) i, finalment,
la banda de Tambores de Monzón, vila
històricament molt vinculada a Jaume I. En
acabar la cercavila, a la platja de Llevant es va
recrear un torneig medieval. En total hi haguè
unes 400 persones participant a la desfilada.
Al marge d’aquestes activitats lúdiques també
s’havien organitzat prèviament activitats de
divulgació a la biblioteca i una conferència
sobre la figura del monarca més gran que ha
tingut el nostre pais.
Segons fonts municipals, el pressupost de la
festa del Rei Jaume puja a 66.000 euros, dels
quals 48.000 corresponen a la festa medieval
de dissabe (un 40% menys de pressupost que
l’any anterior) i 18.000 al mercat medieval.

Jaume I torna a Salou
780 anys després

Un Jaume I més vell que el de 1229, acompanyat per una Violant d’Hongria que
no va conèixer fins sis anys més tard, van visitar el mercat medieval de la festa
commemorativa de la sortida de l’expedició de la conquesta de Mallorca. Cedida

El que diu la història
Molt diferent és el que ens explica la història del ja llunyà any 1229 en què Jaume I i el seu
estol van sortir a la conquesta de l’illa de Mallorca, que van assolir tres mesos després a la
batalla de Santa Ponça, el dia 31 de desembre. Violant, la segona esposa d’en Jaume, no
ho va ser fins l’any 1234. Jaume I havia estat casat de molt jove amb Elionor de Castella.
Després d’obtenir la nul.litat eclesiàstica del seu matrimoni amb la reina castellana, es va
unir amb Aurembiaix d’Urgell mitjançant contracte de concubinat l’any 1228. En quedar
sense efecte aquest contracte, Aurembiaix es va casar amb l’infant Pere de Portugal el
mateix any 1229, així que és probable que durant els preparatius de la conquesta de Mallorca
el Rei Jaume no tingués una acompanyant femenina fixa, companyia a la que com és prou
sabut i documentat era molt afeccionat. Els almogàvers procedien de territoris fronterers
de València i Mùrcia, encara no conquerits per la Corona d’Aragó l’any 1229, i van ser utilitzats
53 anys més tard per Pere II, fill de Jaume I i Violant a la conquesta de Sicília. Per altra banda,
la Torre Vella es va construir 300 anys més tard, i el noble poble de Salou encara en tardaria
uns quants més a concretar-se.

per Ramon Leal

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia
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Cròniques
          Disperses
per Jordina Setó

Notícia de nivell internacional, la mort de
la gran pianista i músic Alícia de Larrocha
ha arribat a orelles de tothom i ha
esdevingut portada de molts diaris. Va
tenir una carrera brillantíssima a nivell
mundial que va iniciar entre els anys 40 i
50 i més endavant va esdevenir la
continuadora de la famosa acadèmia de
piano creada per Enric Granados (pianista
i compositor lleidatà), seguida per Frank
Marshall (pianista català de família anglesa)
qui va ser el seu mestre i guia. L’acadèmia
Granados-Marshall és privada i s’hi estudia
principalment música espanyola i catalana.
El que realment va fer famosa a Alícia de
Larrocha és el fet de donar a conèixer la
música de compositors espanyols i catalans
arreu del món i amb això dotar del
reconeixement que es mereix per l’alta
qualitat d’algunes composicions. La ”Suite
Iberia” d’Isaac Albéniz, per exemple,

és una meravella i la seva complexitat
tècnica i musical és equiparable a les
obres mestres dels grans compositors
romàntics com Liszt, Chopin, Schumann.
Alícia de Larrocha en va fer un
enregistrament impecable i de referència
per a qualsevol pianista decidit a suar de
valent per interpretar alguna de les
peces; és una de les millors gravacions
que hi ha d’aquest cicle. La Suite Iberia
és originalment per a piano però també
se n’han fet algunes transcripcions per
orquestra, guitarra i altres agrupacions.
Recomano sincerament escoltar aquesta
Suite, és una meravella per a qualsevol
melòman.
De Larrocha, a més, trenca un dels tòpics
dels pianistes ja que tenia una mà no
gaire gran. Facilita la feina tenir una mà
gran, evidentment, però allò de “té uns
dits llargs i prims com un pianista!” és un

tòpic absurd. Tocar un instrument,
tècnicament, és com practicar un esport.
Un jugador de bàsquet millor si és alt i
fort, però no indispensable. Un pot ser
alt però maldestre i un de baixet, pot
tenir molta potència i agilitat i ser més
bon jugador. A un pianista, igual: cadascú
ha de potenciar les seves habilitats innates
i adaptar les seves qualitats físiques a
l’instrument. A més, tal com he dit, és un
esport i es desenvolupa molt la
musculatura de la mà i de l’avantbraç. De
Larrocha tenia una mà molsuda però era
una mà que podia ser a la vegada sòlida
i flexible. Tenia molta agilitat i control de
moviments així que no li va ser mai un
impediment per esdevenir una pianista
de referència mundial.
Alícia de Larrocha, el món musical et
tindrà sempre present.
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Bon Vent
per Xavier Graset i Forasté

PRIMER RIO, DESPRÉS TARRAGONA!

El 2011 sabrem si Tarragona tindrà caràcter olímpic el 2017, i
és la seu de l’organització dels Jocs Olímpics de la Mediterrània.
Això de les decisions sobre les seus olímpiques, ja se sap que
porta de corcoll alcaldes i mandataris en general, i genera
frustracions o alegries a cabassos.  S’acaba de veure amb la tria
de la cita Olímpica que precedirà la de Tarragona: Rio de
Janeiro.
A diferent escala, és clar una cosa són uns Olímpics, i una altra
uns jocs del mediterrani.
Trencant esquemes, els primers JJOO que es faran a Sud-
amèrica es faran al Brasil. Aquesta tria, que no només ha
comportat llàgrimes per Gallardón i els madrilenys, amb qui
havien de desempatar, sinó que a més ha fet perdre per
primera vegada en la seva història una elecció a Obama, la de
Chicago.  Aquesta gent del COI es veu que són especials, i a
més els entra una mena de logística estranya i especulativa. Els
membres europeus, i de països que compten fer jocs el 2020,
donaven el seu vot a Rio, per allò que si els del 16 es fessin a
Madrid, després ho tindrien més magre. És clar que el ressò és
diferent, els de Pescara que s’han fet entre 22 de juny i el 5
de juliol d’aquest any, no us devien canviar massa l’agenda, a
diferència del que pot passar amb un mundial d’atletisme, però
vaja no es tracta d’això. La pròxima edició dels jocs del
mediterrani pertoca  a una ciutat grega, i després li podria tocar
a Tarragona, i per tant també a Vila-seca, a Salou, a Reus que
són sub-seus, a més de Castelldefels i Barcelona, on també es
farien algunes de les proves .
 És l’esport que té una gran capacitat d’unir il.lusions i
energies, però és també per la inversió que suposa per la ciutat

que ho organitza. En el cas d’Almeria que ho van organitzar el
2005, hi va haver una injecció de més de mil milions d’euros,
i d’aquests 130 per equipaments esportius.
I ja li aniria bé a Tarragona i a les sub-seus, perquè si es diu que
ciutats com Barcelona, que no són capital d’un estat, s’han
d’anar inventant forums i jocs, per poder acaparar inversions
que millorin la ciutat, que no necessitem aquí?
El pebeter ja el tenim, gràcies al patrocini, i instal·lacions de
Repsol. I a més d’il·luminar qualsevol estadi que es projecti, o
que ja existeixi a Tarragona, la seva flama llença el seu escalf i
lluminària a les subseus del Camp. Això ja ho tenim, però segur
que els Jocs serien un revulsiu per les nostres comarques . I una
injecció per millorar infrastructures i per algú que les dissenyi
amb una mica més de marge, amb una mica més de visió.
Uns jocs que permetessin fer allò que s’ha escrit vint vegades
en projectes que després no s’enllesteixen mai. Uns jocs que
permetessin projectar Tarragona, com a ciutat històrica
justament en aquest arc mediterrani.
Uns jocs que permetessin netejar els aires que haurien de
respirar els atletes, i rebaixar l’alçada de les xemeneies.
Que permetessin plorar i vibrar amb els esportistes del país,
aquest que mai no hem fet, i el que està fet a base de
pessimismes i optimismes, de crisis i superacions.
És clar que si depèn del COI, no sé què se’ls ha de donar als seus
membres perquè entenguin que aquesta és la millor opció!
Però segur que se’ls ha de cuidar. Llàstima que ara el senyor
Millet, ja no es mou pel Palau amb aquella alegria dels últims
anys, que vista la seva filantropia segur que hauria donat un cop
de mà. Necessitem també els Jocs per animar-nos, per recuperar
l’alegria.
Que els jocs vinguin doncs a ritme de samba i que no acabin
com un ball de bastons.
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Plens i Juntes de Govern

Ple de Vila-seca

Aprovada la liquidació dels pressupostos de l’any passat
El ple de l’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat, amb l’abstenció del PSC, la liquidació dels comptes municipals de l’any passat.
El tinent d’alcalde d’Hisenda, Xavier Farriol, va destacar l’elevat grau de compliment dels pressupostos de la corporació i dels
patronats municipals de Música i de Turisme. Farriol va posar de relleu l’esforç que s’ha fer per ajustar-se a les previsions de
despeses. Va explicar que des de l’any 1995 només en tres ocasions s’han superat les previsions de despeses. El tinent d’alcalde
es va mostrar satisfet amb les xifres i va afirmar que, tot i les dificultats del moment actual, “l’Ajuntament pot mirar amb
tranquil·litat la crisi en què vivim”. També ha destacat la transparència i informació amb què es treballa.
Des del PSC es van mostrar més crítics amb els comptes municipals de l’any passat. El portaveu socialista, Alberto Miñambres,
va discrepar amb Farriol, dient que manca diàleg amb l’oposició. També va criticar el destí d’algunes despeses. Així i tot, el líder
de l’oposició va reconèixer l’ajust dels comptes respecte les previsions i l’elevat esforç inversor, que està per sobre el d’altres
anys.
Per aquest motiu el PSC va decidir canviar el sentit inicial del seu vot i abstenir-se en la liquidació dels pressupostos. En la comissió
informativa d’Hisenda hi havien votat en contra i van demanar informació complementària i aclariments sobre els comptes dels
patronats de Música i Turisme.

Suport al campus d’excel·lència de la URV
D’altra banda, el ple de Vila-seca va aprovar per unanimitat una declaració de suport al campus d’excel·lència de la Universitat
Rovira i Virgili. La universitat tarragonina és una de les quinze que l’Estat ha preselecionat per desenvolupar aquests campus
de referència internacional en investigació i recerca. L’obtenció de la qualificació de Campus d’Excel·lència serviria a la URV per
obtenir un finançament extra, completar els seus equipaments,nper atreure més estudiants de post-grau i doctorat estrangers
i poder impulsar noves línies d’investigació en col·laboració amb les institucions i centres de recerca que hi ha al territori.

Juntes de govern
local de Vila-seca

L’Estat haurà de pagar a l’Ajuntament
l’IBI de les autopistes
Des de l’any 2003 l’Ajuntament de Vila-seca
manté un litigi amb l’Estat per tal que li pagui la
part de l’IBI que estan eximides d’abonar les
concessionàries de l’autopista.
La legislació contempla que les concessionàries
tenen una bonificació del 95% en l’Impost de
Béns Immobles. Ara bé, tant la llei d’Hisendes
Locals, com la de Pressupostos Generals de
l’Estat estableixen mecanismes per tal de
compensar els beneficis fiscals que poden fer
minvar els ingressos locals.
L’Ajuntament de Vila-seca s’ha emparat en
aquestes dues normes per reclamar a l’Estat
que li retorni aquesta bonificació de l’IBI.
Primer es va reclamar el pagament del període
1999-2003. La petició formal es va presentar
al ministeri d’Hisenda. Davant la negativa es va
presentar un contenciós administratiu al
Tribunal Superior de Justícia de Madrid. En
paral·lel es va iniciar el procés per reclamar el
període 2003-2005 i posteriorment el 2005-
2007.
La justícia ja ha donat la raó a l’Ajuntament pels
dos primers períodes. En tots dos casos l’Estat
ha renunciat presentar recurs i, per tant, la
sentència és ferma. Ara ha arribat la sentència
favorable del tercer període i s’està pendent
si l’Estat la recorre, fet poc probable tenint en
compte els precedents.

D’aquesta manera, el ministeri d’Hisenda haurà
de retornar un total de 533.033,04 euros a
Vila-seca en concepte d’IBI de les autopistes.
Els anys 2008 i 2009 són els primers en que
l’Estat ha accedit a pagar directament aquesta
part dels tributs sense necessitat de recórrer
als tribunals.

Tercer fase de reforma del nucli antic
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits per executar
la tercera i darrera fase de reforma del nucli
antic. Concretament la junta de govern local
ha aprovat el projecte que afectarà l’anomenat
sector C1 del centre del municipi. Aquest
engloba els carrers Sant Pere i Verge de la
Pineda (des de la plaça dels Països Catalans
fins a la plaça dels Estudis), la plaça de Sant
Esteve, el tram final del carrer de Sant Antoni
i els carrers de la Mola i de l’Escorxador. Les
obres, han sortit a licitació aquest mateix mes
de setembre.   Compten amb un pressupost de
sortida de 1.270.811,40 euros i afectaran una
superfície de 3.000 m2.
El projecte l’ha redactat l’empresa Intraesa,
seguint el model que ja s’ha aplicat a la resta
de nucli antic. És a dir se substituiran les
xarxes d’aigua, electricitat i clavegueram i
s’enrajolarà en plataforma única, per facilitar
el pas dels vianants.
Queda ara pendent d’aprovar el projecte de
la segona part del sector C que engloba el
carrer de Sant Josep, el dels Ferrers, i la resta
dels carrers de Sant Antoni, Sant Pere i Verge
de la Pineda.
Mentrestant, continuen les obres del sector B,
que es van iniciar el mes de febrer. En aquest

moment els treballs se centren en els carrers de
Sant Antoni, les Creus i Monterols.

Paralitzada la tramitació del PP-VI 3
La junta de Govern ha acordat suspendre la
tramitació del Pla Parcial Vila-seca 3 per tal de
fer la reserva necessària de sòl per al futur
desenvolupament ferroviari de la zona.
Aquest Pla Parcial està qualificat com a indústria
aparador i es troba entrant a Vila-seca per
l’antiga Nacional 340, just havent passat el
pont del tren. Tot i que també hi ha terrenys
municipals, els tràmits urbanístics els havien
emprès tres operadors privats.
L’Ajuntament els ha requerit que corregeixin el
pla presentat. S’hi ha de fer la reserva de
terrenys que requereix el ministeri de Foment
en l’Estudi Informatiu de la Connexió Ferroviària
entre el Corredor del Mediterrani i la Línia d’Alta
Velocitat. Aquest estudi, aprovat fa sis anys,
contempla les obres ja en execució, però també
línies de desenvolupament futur que podrien
afectar el PP-VI 3.
Entre aquests projectes hi ha una possible
connexió entre Vila-seca i Salou amb dues línies
d’ample ibèric i ample europeu. També es parla
d’una línia d’ample europeu per al transport de
mercaderies que sortiria de l’estació de
classificació del Port i l’estació intermodal del
sud de l’aeroport de Reus.
Tenint en compte aquestes previsions, el
ministeri de Foment haurà de donar el vist-i-
plau a aquest Pla Parcial, un cop esmenat.

Prorrogades les obres de la teulada del
Castell
Les obres de substitució de la coberta del
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Plens i Juntes de Govern

Castell de Vila-seca s’allargaran fins a finals
d’octubre. Els treballs s’haurien d’haver acabat
aquest mes d’agost, però tenint en compte la
seva complexitat l’empresa adjudicatària ha
demanat una pròrroga a l’Ajuntament, per
poder finalitzar els treballs.
La junta de govern local ha concedit aquesta
pròrroga, ja que s’ha constatat que
l’endarreriment es fruit de les modificacions
que ha calgut introduir al projecte sobre la
marxa. Les obres, que van començar el passat
mes de febrer, les realitza l’empresa RECOP
Restauracions Arquitectòniques. Consisteixen
en la substitució de l’estructura del sostre, les
teules i la impermeabilització de la nova teulada
del castell. Els treballs suposen una inversió de
401.256,12 euros.

Aprovades les beques per als menjadors
escolars
L’Ajuntament de Vila-seca destinarà 43.846,4
euros a les beques de menjador escolars durant
el primer trimestre d’aquest curs.
Enguany s’han presentat 439 sol·licituds,
bastants més que el curs passat com a
conseqüència de la situació econòmica en què
es troben moltes famílies arran de la crisi.
En una primera instància se n’han acceptat
176. D’aquestes 33 corresponen a beques
senceres i la resta són mitges beques. La beca
sencera suposa una aportació municipal de
6,20 euros per nen i dia. La mitja beca és de
3,10 euros per nen i dia.
En quedar excloses, moltes famílies han
presentat al·legacions. L’Ajuntament confia
en poder-ne resoldre algunes positivament,
tenint en compte les noves circumstàncies
econòmiques en què es troben. Per això se’ls
ha requerit més informació.
L’escola que rebrà més ajuts per al menjador
escolar és el Torroja, amb 17.918 euros. S’hi

ha presentat 125 sol·licituds, de les
quals s’han acceptat 70.

Reforma de l’IES Ramon Barbat
i Miracle
L’Ajuntament de Vila-seca ha concedit
llicència d’obres al departament
d’Educació del Govern
català per als treballs
d’ampliació i millora de l’IES
Barbat i Miracle.
Les obres hauran de
començar abans de tres
mesos i estar acabades
en un termini màxim de
tres anys. La Generalitat
ja ha aprovat una inversió
de més de 5 milions d’euros
per a executar aquests
treballs.
El projecte preveu la
construcció d’un nou
edifici de 1.700 metres
quadrats, que es
connectarà amb l’actual.
La intervenció també
servirà per arreglar les
teulades, les façanes i les
instal·lacions dels tallers
de formació professional.
Les obres són complexes i
s’hauran de compaginar
amb l’activitat docent del
centre. Les previsions
inicials del departament
d’Educació és que durin
dos anys.

Pla educatiu d’entorn
La junta de govern local
ha concedit una subvenció
de 56,03 i 96,60 als

Consells Escolars dels CEIPs Cal·lípolis i Sant
Bernat Calvó, respectivament, per atendre les
despeses de l’activitat esmorzars saludables.
D’altra banda, s’ha atorgat un ajut de 94,68
euros al Consell Escolar del CEIP Torroja Miret
per a adquirir material per a les sessions
d’estudi assistit.
Totes aquestes activitats s’emmarquen en el
Pla Educatiu d’Entorn del municipi.

Manteniment zones verdes de la Plana
La junta de govern local ha adjudicat a l’empresa
l’Artijol Jardiners i Serveis el manteniment de
les zones verdes de la Plana per a l’any 2009
i també de les plantes d’interior de l’ajuntament
de Vila-seca. Ambdós serveis tenen un cost de
15.998,75 euros.

Conveni amb Ecoembes per a la gestió
d’embalatges i envasos
L’Ajuntament de Vila-seca s’ha adherit al conveni
marc de l’Agència de Residus de Catalunya
amb Ecoembalajes España SA per a la gestió
dels residus de cartró i plàstic que es generen
al municipi. Aquesta entitat es dedica a la
gestió integral i reciclatge de paper i cartró i
envasos lleugers.
A través d’aquest conveni l’Ajuntament es
compromet a fer i millorar la recollida selectiva
d’aquest tipus de residus, que un cop recollits
seran gestionats per Ecoembes per a la seva
reutilització. El conveni té vigència fins l’any
2013.
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Recital de cine a l’Auditori

Josep Carreras era petit quan va veure
El gran Caruso al cinema i va pensar
que això de cantar li agradava. Era
l’inici d’una carrera estel·lar que l’ha
consolidat com una de les grans veus
de la lírica.
Amb aquest record d’infantesa,
expressat a través d’un video,
s’iniciava el recital que el tenor català
va oferir a l’Auditori el passat 15 de
setembre. Era el concert benèfic anual
en favor de la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia. El tenor tornava
d’aquesta manera a l’escenari que
porta el seu nom i que va inaugurar
l’any 2002. Entre el públic, cares
conegudes del món de la música com
Núria Feliu i Joan Reig.

En aquesta ocasió Carreras no venia sol.
Va actuar acompanyat de dos dels seus
nebots: el director d’orquestra David
Giménez i el tenor Sergi Giménez, ambdós
amb una àmplia i reconeguda trajectòria
musical al darrera. El repartiment el
completava la càlida veu de la soprano
madrilenya Pilar Jurado i el so compacte de
l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu.

El recital va suposar l’estrena de
l’espectacle Bel canto al cinema, una
encertada recuperació de grans temes
de pel·lícula que han marcat la banda
sonora de moltes vides. Durant prop de
dues hores el públic que omplia a vessar
a l’Auditori es va veure transportat a un
món de cine, bastit de records i
emocions. Darrera de cada cançó una
història universal, enclavada en l’imaginari
col·lectiu per pel·lícules, òperes i musicals
magistrals.
El concert es va iniciar amb un preludi de
l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu,
que va interpretar, entre d’altres, el
tema d’El gran Caruso, que tant havia
emocionat Carreras de petit.
El tenor va sortir tot seguit a l’escenari,
enmig de l’aclamació del públic, per
iniciar el seu recital amb una gran cançó
d’amor: Love is a many splandid thing.
Carreras va anar intercalant les seves
intervencions amb les de Pilar Jurado i
Sergi Jiménez. D’aquesta manera es
van anar desgranant grans temes com
la delicada i emotiva cançó principal de
Cinema Paradiso o l’acaramelada i deliciosa
All I ask of you d’El Fantasma de l’òpera,

que la soprano va cantar a duet amb
Carreras.
Enmig del repertori, també grans clàssics
de l’òpera que el cinema ha popularitzat
com Vesti la Giubba, d’Els Intocables
d’Elliot Ness, i La Mamma Morta, de
Philadelphia.
Van tancar la primera part un duet de
Jurado i Jiménez interpretant Tonight
de West Side Story i Josep Carreras amb
El somni impossible de L’home de la
Manxa.
L’orquestra de l’Acadèmia del Liceu va
recuperar el protagonisme en l’interludi
musical, en què va interpretar l’adaggio
d’Spartacus del compositor Aram
Khachaturian.
La segona part del recital es va obrir amb
el tema central d’El fantasma de l’òpera,
The music of the night. Tot seguit
Carreras va posar veu a l’arxi-coneguda
cançó principal d’El padrino, mentre la
imatge de Vito Corleone i els seus mafiosos
envaïa la gran pantalla del fons de
l’escenari.
L’alegre tonada de My Fair Lady i el ritme
brasiler d’Orfeo negre van precedir un
explosiu final en què els tres cantants

per Anna Plaza
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Recital de cine a
l’Auditori

van interpretar temes de Doctor
Zhivago, Esmorzar amb diamants i West
Side Story,. A la memòria venien
imatges d’aquella històrica gravació
d’aquest modern Romeu i Julieta, en
què un joveníssim Josep Carreras
compartia escenari amb Kiri te Kanawa,
sota la direcció del compositor Leonard
Bernstein.
El recital es va tancar amb un generós
repertori de bisos, en què els tres
solistes van interpretar àries de Tosca i
Turandot, entre d’altres.
Bel canto al cinema és un espectacle
deliciós i emotiu, que ajuda a popularitzar
el món de la lírica a través de clàssics
que tothom coneix. Un recital per a
tots els públics, des del més exigent al
més neòfit, que val la pena explotar.
Està clar que arreu on vagi rebrà la
mateixa acollida entusiasta que va
aconseguir a l’Auditori Josep Carreras
de Vila-seca.

Qui no ho pateix en la pròpia pell percep la
violència de gènere com quelcom llunyà, una
d’aquelles coses que no poden passar en el
nostre entorn, a la casa del costat, en gent
coneguda i propera.
Fins que de cop i volta un fet terrible ens fa
tocar de peus a terra i adonar-nos que aquest
és un problema de tots i més estès del que ens
agradaria pensar.
El passat diumenge 4 d’octubre, Josefina Ruiz,
de 48 anys, va morir al replà de casa seva quan
el seu marit li va disparar un tret d’escopeta.
Amb la mateixa arma l’home es va suïcidar a
dins del domicili. Va ser el fill petit de la parella,
de 17 anys, el primer en veure què havia
passat en sentir les exclamacions dels veïns.
La parella estava en tràmits de divorci. En
menys d’un mes l’home, que estava en
tractament per depressió, havia d’abandonar
l’habitatge conjugal.
Una història dura, com moltes d’altres, que en
aquest cas ha acabat amb un desenllaç tràgic
i inexplicable per a la família i amics.

Un cas de violència de
gènere colpeix Vila-seca

L’Ajuntament va emetre l’endemà dilluns al
matí una nota de condemna dels fets, en què
també s’expressava el condol a la família. A
més es va fer un minut de silenci a les portes
del consistori. L’Institut Català de les Dones
també va condemnar aquest nou cas de
violència de gènere.
Al vespre unes 300 persones es van concentrar
a la plaça de l’Església. L’acte estava convocat
per l’Ajuntament, el Casal de la Dona de Vila-
seca i familiars i amics de la víctima.
També es van encendre espelmes vermelles a
la porta de la sabateria on treballava de
dependenta, davant del col·legi Sant Bernat.
En el que portem d’any, nou dones han mort
a Catalunya a mans de les seves parelles,
quaranta-cinc  al conjunt de l’Estat. El de Vila-
seca ha estat el segon crim sexista que es
registra a les comarques de Tarragona aquest
2009. Són dades que esgarrifen i fan pensar.
Què passaria si un grup terrorista provoqués
aquest nombre de morts al cap de l’any?

fotos cedides
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per Antoni Mas
A la fresca

Espai Blasi
per Jordi Blasi

-Ara que s’està be a la fresca ,en un tres i no res es fa de nit…

-Sempre s’ha dit : a l’agost a les set és fosc, perquè com
m’explicava l’Aymamí, l’hora vella són les set, i l’hora nova són
les nou, o sigui,  portem dues hores de diferencia amb el Sol...

-Doncs deia l’Antón Roigé senyalant amb el dit amunt: va Sol,
i com que va Sol ens hi tindrem que adaptar…

-Això del canvi d’hores l’avantatge es que el dia es fa llarg i
dura…

-Diuen que s’ho van inventar per estalviar energia,potser  sí
,encara que més d’una badada si que l’ha provocat…

-Uns d’aquí el poble van quedar amb uns parents seus d’ anar
a Andorra. Sortirien de matinada per poder aprofitar el dia,a les
sis en punt es trobarien a l’entrada de Reus. Els d’aquí van
arribar en punt i els altres que acostumaven a ser puntuals, no
havien arribat. Just al cap d’una hora van aparèixer,no se’n
havien enterat que aquella nit era la del canvi d’hora…

-Clar, si ningú els va avisar, i si només va ser una hora…, perquè
el Jaume “Flixet” deia que un dia que va anar a agafar el tren,
a l’arribar a l’estació, va dir: cada dia amb retard i avui va a l’hora
en punt!, i es que la mala fama… I un que estava a l’andana l’hi
va contestar: Noi, es que ve amb vint-i-quatre hores de
retard!...

-Escolteu, això que dèieu abans de les hores de Sol. Mossèn
Anton Morell, just l’havien ordenant sacerdot, cap allà l’any

1950 aproximadament,va acompanyar al Cardenal- Arquebisbe
de Tarragona, Don Benjamin Arriba “i marxo”, a la inauguració…

-Espera, a veure,no era: Don Benjamin Arriba y Castro , que
era gallec,bisbe castrense,deien que confessor de la  Carmen
“Collares”,la dona de  Franco,  i aquest com que era el que
manava se les va arreglar per el fessin cardenal i el va enviar cap
aquí a Tarragona perquè així al menys a una colla els faria parlar
en castellà…

-Mira, amb el nom tens raó, i amb el que la gent deia ja no ho
se tant, però es veu que l’home el que l’hi agradava era anar
a tombar amb un “Mercedes”negre que tenien al bisbat, i la
millor excusa era anar de visites pastorals pels pobles on
manava. Així “ara arriba, ara marxo” tant sovint que els altres
capellans el van rebatejar d’aquesta manera...

-Caram!, això si que en podríem dir: “vida i miracles”...

-Be, a veure,segueixo amb la inauguració de l’església de
l’Argilaga a la que va assistir Mossèn Anton, l’arquebisbe i deu
capellans  més,  i pel que ell explicava, es veu que va ser tota
una Missa Major  solemne, amb les casulles daurades, pregàries,
sermó, cants, músics, benediccions i encens que van quedar
tots perfumats perquè quedés un gran record a la parròquia.
Abans de la benedicció final el capellà del poble es va adelantar
i, dirigint-se als feligresos allí presents per recordar-los  el
programa de la tarda, que ho va fer  (quin remei tocava)en
castellà i els hi va dir: “Esta tarde rezaremos el rosario. Será a
las cuatro viejas”.  I “l’arriba i castro” va reaccionar de seguida
aixecant la mà i dirigint-se al senyor rector li va dir: “Además de
las cuatro viejas, ¿no podría ser para todo el pueblo?”

La biblioteca

La biblioteca de Salou ha canviat d’horari. Coincidint amb el
començament del curs escolar ha passat d’obrir de dilluns a
divendres de 10 del matí a 8 del vespre a fer-ho els matins de
dimarts, dijous i dissabte de 10 a 2 i les tardes de dilluns a
divendres de 4 a 2/4 de 9. És a dir, el servei funciona com cal
durant les vacances però en canvi resulta insuficient quan més
convé. A Vila-seca encara és pitjor: a l’estiu la biblioteca obria
els matins de dimarts, dijous i divendres de 2/4 de 10 a 2/4 de
2 i les tardes de dilluns a dijous de 4 a 8. Ara s’hi pot entrar els
matins de dimarts i dijous de 10 a 2/4 de 2 i les tardes de dilluns
a divendres de 4 a 8; l’horari de dissabte és de 9 a 1. A Cambrils
ja fa temps que es van adonar d’aquest despropòsit i van
adaptar l’horari als requeriments de la gent. Conseqüentment,
obren de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 (abans en
tenien un, d’horari, tan dolent com els nostres). No és aquest
model, el de la veïna Cambrils, el que potser hauríem de seguir?
La política cultural passa sovint per muntar cridaners espectacles
de cara a la galeria, moltes vegades cars i inútils, deixant de

banda un servei bàsic com és el de biblioteca. Ja sabem que per
a molts la biblioteca és un vídeoclub o una mena de cibercafè
gratuïts, però els responsables pertinents, han pensat algun
cop que el llibre continua essent una eina de consulta
imprescindible de formació de la persona? Poc abans de l’estiu,
el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, va presentar
un pla de foment de la lectura. En termes semblants s’hi va
pronunciar el titular d’Educació, Ernest Maragall. Com el duran
a la realitat amb les biblioteques tancades? Què hi diuen de tot
això els responsables municipals? Si el problema és de manca
de personal, per què no estiren el pressupost? O és que per
al llibre no hi ha diners? No comprenen que només amb la
pràctica es pot arribar a dominar aquest meravellós vici solitari,
el de llegir, que tant ens ajuda a viure millor en comunitat?
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Esports

FUTBOL
1a Categoria Territorial Grup 6
Vila-seca / Reddis                           0-4
Torredembarra / Vila-seca               6-1
Vila-seca / Ulldecona                      1-0
Vila-seca és 15è, amb 1 pg, 2 pp i 3 punts

2a Categoria Territorial Grup 2
Salou / Vila-seca B                         5-0
Vila-seca B / Riudoms                     5-4
La Selva / Salou                            2-4
astorga  / Vila-seca B                     3-1
Salou / L’Hospitalet                       3-0
Salou és 2n, amb 3 pg i 9 punts
Vila-seca B és 11è, amb 1 pg, 2 pp i 3
punts

Juvenil 1a Divisió Grup 8
Vila-seca / Escola S.Pere i S.Pau       2-1
Vila-seca és 5è, amb 1 pg i 3 punts

Cadet 1a Divisió Grup 13
Vila-seca / Torreforta                      0-5
Morell / Salou                                3-5
Salou és 6è, amb 1 pg i 3 punts
Vila-seca és 15è, amb 1 pp i 0 punts

Infantil 1a Divisió Grup 13
Vila-seca / Tancat                          2-2
Escola S.Pere i S.Pau / Salou           2-2
Salou és 8è, amb 1 pe i 1 punt
Vila-seca és 9è, amb 1 pp i 1 punt

Aleví 1a Divisió Grup 13
Nàstic B / Salou                             8-1
Salou és 15è, amb 1 pp i 0 punts

Benjamí 7 1a Divisió Grup 9
Vidal i Barraquer / Vila-seca              1-3
Salou / La Canonja                    ajornat
Vila-seca és 5è, amb 1 pg i 3 punts

Femení 1a Divisió
Igualada / Salou                             2-1
Salou / Torroella                            3-1
Sant Gabriel / Salou                        6-2
Salou és 11è, amb 1 pg, 2 pp i 3 punts

BÀSQUET
Lliga EBA Grup C
Sedis / GAM Vila-seca                   74-92
GAM Vila-seca és 1r, amb 1 pg

Territorial 1a CAT. MASC. Grup 1
Vila-seca / CN Reus Ploms             85-82
Vila-seca és 3r, amb 1 pg

HOQUEI
1a Naional Catalana
Vilanova B / Ercros Vila-seca             4-7
Reus Deportiu B / Ercros Vila-seca    5-4
Ercros Vila-seca és 6è, amb 1 pg, 1 pp i 3
punts

Campionat Catalunya Aleví Grup 6
Vendrell A / Vila-seca                     9-6
Vila-seca és 5è, amb 1 pp i 0 punts

Campionat Territorial Benjamí
CN Reus Ploms / Vila-seca               0-9
Cambrils / Vila-seca                        3-5

Campionat Territorial Pre-benjamí
CN Reus Ploms / Vila-seca               3-0
Cambrils / Vila-seca                         2-1

Campionat Territorial Iniciació
Cambrils / Vila-seca

FUTBOL SALA
Divisió de Plata Grup Sud
Laguna-Playas Salou / Tobarra         3-4
Jumilla / Laguna-Playas Salou           2-6
Albacete / Laguna-Playas Salou        1-0
Laguna-Playas Salou és 9è, amb 1 pg, 2
pp i 3 punts

Primera Nacional A Grup 6
Vila-seca / Fabara                           2-1
Martorell / Vila-seca                        3-3
Vila-seca és 5è, amb 1 pg, 1 pe i 4 punts

El Grup Municipal Socialista de Salou
mostra el seu desacord amb la
subvenció de 50.000 euros atorgada
per l’Ajuntament de Salou a l’equip
Playas de Salou-Laguna
El pasat dia 16 de setembre Antonio
Banyeres va fer públic el desacord del
Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament
de Salou per la subvenció de 50.000
euros que ha atorgat el govern de Pedro
Granados a l’equip de futbol Sala Playas
de Salou-Laguna. “En moments de crisi
com els que estem vivint, no veiem gens
adequat un patrocini publicitari amb un
import tan elevat com el que li han donat
al Playas. Creiem que a la nostra ciutat hi
ha, hores d’ara, altres prioritats” va afirmar
el regidor.
Antonio Banyeres va recordar que
aquesta entitat esportiva va abandonar
el nostre municipi el 2008, deixant un
deute a l’Ajuntament de Salou 76.000
euros. Aquest deute prové de la fiança

que va dipositar l’Ajuntament davant la
Lliga Nacional de Futbol Sala per asegurar
la continuïtat d’aquest club. En el conveni
firmat aleshores la fiança havia de ser
retornada a l’Ajuntament si el club
abandonaba el municipi.
Banyeres considera “injusta” aquesta
subvenció donat que crea “un greuge
comparatiu amb altres clubs esportius de
la ciutat” i creu que amagar aquesta
quantitat en un conveni de patrocini (en
el qual l’equip lluirà el logotip de Salou)
no és més que una estratègia de Ferran
Units per Salou i el Partit Popular per
“camuflar” una quantitat econòmica
desmesurada i inapropiada per la situació
econòmica que vivim actualment.
“Amb els 126.000 euros extres que ha
obtingut aquest club –xifra resultant
dels 76.000 euros del deute no pagat i
els 50.000 euros de subvenció atorgada-
es podria potenciar l’esport base de la
nostra ciutat, construint nous
equipaments o donant més ajudes als
clubs que treballen l’esport base perquè
aquests puguin rebaixar l’import de les
quotes d’inscripció que han de pagar els
pares perqué els seus fills practiquin
esport” va concloure Banyeres.

RAL·LIS
CELEBRADA AMB EXIT LA 45a EDICIO
DEL RAL·LI CATALUNYA

L’afluència de públic al RallyRACC
supera la registrada el 2008
L’expectació i afluència de públic al
voltant del 45 RallyRACC ha superat amb
escreix la registrada el passat any, tant
en nombre de persones que visitaven el
parc d’assistència de PortAventura, com
el passeig marítim de Salou i els mateixos
trams cronometrats. Aquesta
particularitat i el fet que l’ocupació
hotelera estigués per sobre del 85%, ha
confirmat la prova catalana del mundial
de rallyes com un important esperó
econòmic i turístic per a tota la Costa
Daurada i l’interior de la demarcació.
Divendres dia 2 ja va ser un dia amb una
presència massiva d’aficionats, que a més
de seguir el desenvolupament de la
competició van comprar articles
relacionats amb el món dels ral.lis en una
quantitat estimada en un 15% superior
a tot 2008, mentre que durant dissabte
foren les famílies les que feren acte de
presència en el parc d’assistència, fins a
omplir per complet l’àmplia instal·lació
ubicada en l’aparcament del parc temàtic.
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Fonts de l’alcaldia de Salou i del
comandament dels Mossos d’Esquadra
van confirmar aquestes impressions.
A peu de carretera, va seguir la prova,
gaudint del bon temps, un públic molt
nombrós i més endreçat i disciplinat que
en anteriors edicions. El parc de treball de
PortAventura, més fluix que en anys
anteriors, per la poca varietat de marques
aspirants a la màxima categoria del WRC:
únicament Ford i Citroën.

Incursió d’Alberto Contador al món
dels ral·lis
L’actual rei del Tour de França, el ciclista
espanyol Alberto Contador, va ser un dels
convidats a la jornada inicial del 45
RallyRACC. L’estrella espanyola, considerat
el número u en els rànquings de la UCI, va
visitar el parc d’assistència del ral·li situat a
PortAventura al costat del seu company
d’equip, Jesús Hernández.
A més de presenciar una prova
cronometrada a bord d’un helicòpter,
també es va desplaçar a l’assistència de
l’equip Citroën Total, on va departir uns
minuts amb el pilot espanyol Dani Sordo,
en aquells moments líder del ral·li. Alberto
Contador va dir: “Sóc molt aficionat als
cotxes i m’agraden moltes les curses. Tinc
un profund respecte pels pilots. Tenen la
capacitat de conduir aquests vehicles a
gran velocitat en qualsevol tipus de
condicions… mereixen la meva total
admiració. L’organització d’aquest ral·li és
excel·lent i veure tot el muntatge i estar
aquí ha resultat una gran experiència per
a mi. Estar amb els pilots, veure com els
mecànics treballen amb els cotxes, i
entendre com aquí es mesura tot fins a la
dècima de segon és impressionant”.
Simon Long, conseller delegat de l’ISC, va
afegir: “M’agradaria donar les gràcies a
Alberto per haver dedicat el seu temps a
venir i viure l’experiència de l’WRC. Ell és
una estrella mundial de l’esport ciclista i

e s t e m
encantats de
tenir-lo aquí. Per
al mundial és
una gran
notícia, ens
ajuda a donar-
nos a conèixer
mil lor amb
pe r s ona t g e s
com Alberto i
Jesús”.

Ari Vatanen i
Jean Todt van
presentar les
s e v e s
candidatures
a la
presidència de
la FIA
Els dos
candidats a
p r e s i d i r
properament la
FIA, Ari Vatanen
i Jean Todt, per
aquest ordre i
acompanyats
dels seus
r e s p e c t i u s
s u p o r t s
n a c i o n a l s ,
Fernando Falcó
i Fernández de
C ó r d o v a ,
Marqués de Cubas, en el cas del finlandès
i Carlos Gracia, president de la RFEdA en
el del francès, van oferir sengles
conferències de premsa per explicar els
motius de la seva candidatura i alguns
aspectes dels seus respectius programes
electorals.
Vatanen, que va ser campió del món de
ral.lis, va ser molt crític amb l’actual
Consell Mundial de la FIA, ja que els

membres que el formen són escollits
directament pel President. Sobre el
mundial de ral·lis, és conscient de que es
necessita un canvi, encara que conservant
algunes idees actuals com el sistema
rotatori de les proves, però mantenint en
el calendari a les més tradicionals.
En el cas de Jean Todt i després de la
introducció de Carlos Gracia, que va definir
la FIA com la suma d’esport més mobilitat,
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el francès va reconèixer que no havia fet
cap tipus de campanya pel món, sinó que
ha procurat envoltar-se d’un gran equip
que li pugui garantir la victòria. Todt, que
va començar com a copilot a l’equip
Renault i posteriorment va ser director
esportiu de Peugeot i de Ferrari a la F1, va
reconèixer que la crisi està afectant molt
a l’esport de l’automòbil, però que l’entorn
està canviant. També va afirmar que la
FIA serà d’una manera diferent si ell arriba
a president, comentant a més que en el
WRC s’han de baixar els costos, de manera
que caldrà aportar un calendari coherent
i una estabilitat reglamentària que estigui
vigent durant diverses temporades.

Loeb guanya el Ral·li
El francès Sebastien Loeb va ser el
guanyador de la prova, fet habitual en els
darreres anys, a bord del seu Citroën C4
WRC, i copilotat per Daniel Elena,  deixant
per decidir  la lluita pel Campionat del Món,
que s’haurà de decantar a la darrera prova
de la temporada, a la Gran Bretanya, a
finals de mes.
Loeb va assolir la seva cinquena victòria
consecutiva en el ral.li de Catalunya, la

53a de la seva
carrera en el
WRC i la sisena
de la temporada.
Amb el segon
lloc assolit per
Dani Sordo i Marc
Martí, també
amb un Citroën
C$ WRC, la
marca francesa
s’assegurava el
títol FIA WRC de
C o n s t r u c t o r s
2009.
Entre els
d e s t a c a t s ,
Hirvonen (Ford
Focus RS WRC),
Petter Solberg i
Sebastien Ogier, ambdòs amb
Citroën,que van completar les cinc
primeres places de la classificació final. Els
guanyadors en categoria Junior foren
Weijs / Degandt (Citroën C2 S1600),
amb els reusencs Martí / Sánchez
(Reanault Clio sport) en tercera posició.
Brydnilsen / Giraudet (Skoda Fabia

S2000) es van imposar en grup N
(turismes de sèries). Van finalitzar el ral.li
52 participants.
L’any 2010, el RallyRACC tindrà lloc a finals
d’octubre.

Fotos cedides




