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Agenda Cultural

Meteorologia
De l’1 al 31 d’octubre (Estació de Vila-seca T017)

per Carles Jansà

Vila-seca

Dissabte 7 de novembre: Concert amb Eyeballs + Naltrus.
El Centre. A les 22.30h. Entrada gratuïta.

Divendres 13 de novembre: Música. Ensaladas al
Renaixement amb “La Colombina”. Raquel Anduela, soprano;
José Hernández Pastor, alto; Josep Benet, tenor; Josep
Cabré, baríton. Auditori Josep Carreras. A les 21.30 hores.
Preu: 18 euros.

Dissabte 14 de novembre: Música. Coral de la Universitat
Rovira i Virgili. Organitza: Cor de Cambra Femení Scherzo (Vint
Anys). Auditori Josep Carreras. A les 21 hores. Entrada lliure.

Divendres 20 de novembre: Llibres. Presentació de "Cocina
de la Sierra de Cazorla" de Juana Trujillo. Presentat per Antoni
Mas. 20h a la Biblioteca Municipal.

Dissabte 21 de novembre: Música. Coral Verge del Camí de
Cambrils. Organitza: Cor de Cambra Femení Scherzo (Vint
Anys). Auditori Josep Carreras. A les 21 hores. Entrada lliure.

Divendres 27 de novembre: Música. Orquestra de Cambra
de Vila-seca. Svetlana Tovstukha, violoncel; Fernando Marina,
director. Obres de Haydn, Janácek i Elgar. Auditori Josep
Carreras. A les 21.30 hores. Preu: 10 euros.

HA PLOGUT I HA FET MASSA CALOR
Hem tingut un mes d’octubre amb temperatures
estadísticament massa altes, sobretot a final de mes fins
arribar a un Tots Sants calorós i no fred com acostumava a
ser. Han plogut més de 70 litres, que situen el dèficit de
precipitacions anuals en uns 120 litres. Els dies 20, 21 i 22 es
va registrar un temporal de llevant i la mala mar va fer malbé
les platges.

DADES DEL PERIODE 1/10 AL 31/10
Temperatura màxima: 26,5 ºC, el dia 11.
Temperatura mínima: 10,2 ºC, el dia 19.
Mitjana de màximes: 22,8 ºC
Mitjana de mínimes: 15,2 ºC
Temperatura mitjana: 19 ºC
Pluja: 74,7 litres/m2

Tempestes: 3
Vents dominants: Llevant, Mestral i Llebeig.

Dissabte 28 de novembre: Música. Cor Sant Esteve de
Vila-seca. Organitza: Cor de Cambra Femení Scherzo (Vint
Anys). Auditori Josep Carreras. A les 21 hores. Entrada
lliure.

Divendres 4 de desembre: Música. Pasión Vega. Recital
acústic. Auditori Josep Carreras. A les 21.30 hores. Preu: 30
euros.

Dimecres 9 de desembre: Llibres. Presentació del llibre
«1937» de Joquim Biendicho. A les 20h a la Sala Polivalent
de l’Ajuntament.

Divendres 11 de desembre: Música. El piano del XIX i del
XX. Joaquín Achúcarro. Obres de Chopin, Rachmaninoff i
Ravel. Auditori Josep Carreras. A les 21.30 hores. Preu: 20
euros.

Dissabte 12 de desembre: Música. Cor de Cambra Femení
Scherzo. Organita: Cor de Cambra Femení Scherzo (Vint
Anys). Auditori Josep Carreras. A les 21 hores. Entrada
lliure.

El 29 d’octubre va tenir lloc la presentació a Salou del llibre Ni un pam. Crónica de la segregación de Vila-seca y Salou. Escrit pel
nostre col·laborador Jordi Blasi, qui de sempre ha estat vinculat a la revista. Al moment de tancar l’edició estava a punt de fer-
se la presentació a Vila-seca. Al proper número parlarem amb detall de les dues presentacions així com del llibre i l’autor.
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Editorial

Portada per Sonia Martí:  La tardor arriba a Salou
acompanyada de les pluges, i ens regala paisatges de colors
groguencs tan característics d’aquesta època de l’any.

L’efecte Millet

Malgrat que la nostra és una publicació de caire local, sovint
ens hem vist obligats a fer referència a fets que ultrapassen
l’estricte àmbit dels nostres termes municipals. Avui dia, en
tots els aspectes, és pràcticament impossible que un poble,
i fins i tot una persona, es mantingui al marge d’esdeveniments
que tenen lloc en altres punts del planeta.
A tomb d’això, aquest passat mes de juliol es va destapar el
cas Millet. Dir que es va destapar potser és agosarat, caldria
matissar i dir que van sortir a la llum pública alguns draps
bruts de l’esmentat subjecte. La conseqüència d’aquest
anunci, a mida que se n’han anat coneixent cada dia nous
capítols, ha estat les declaracions originades, unes
d’indignació, d’altres plenes de bona voluntat, i totes elles
encaminades a restablir l’ordre i la confiança de la ciutadania
ens els prohoms del país. Però el mal ja està fet, i aquest mal
sens dubte s’escamparà i afectarà no sols l’Orfeó, el Palau
i la Fundació, sinó que afectarà la resta d’entitats i institucions
catalanes. I aquesta afecció serà per partida doble. Per una
banda, és possible que moltes persones recelin de donar
suport econòmic i material desinteressadament a entitats
sense ànim de lucre, per por que aquest ajut caigui en mans
maldestres. La crua realitat és que vivim en una societat que
jutja abans que la pròpia justícia (potser si fos més ràpida
no donaria peu a aquests prejudicis), passa per alt la
presumpció d’innocència i de seguida desconfia, malgrat
que no sigui correcte generalitzar. Per altra banda, els
polítics ja s’estan omplint la boca d’efectuar controls
exhaustius de les subvencions que s’atorguen a aquestes
entitats. Evidentment, aquest control serà general, sense
distinció de tamany ni color, afectant tothom per
igual. Darrerament la Generalitat és cada cop més prim
mirada en l’atorgament d’aquests ajuts i demana any rere
any quilos i quilos de documentació per justificar el més
mínim detall referent a l’entitat i a la destinació d’aquests
diners, i això ho saben molt bé totes aquelles persones que
estan al capdavant de clubs esportius, organitzacions no
governamentals i entitats culturals. Aquests obstacles a
l’hora de demanar un ajut i la restricció en la seva concessió
estan dificultant que aquests grups tirin endavant els seus
projectes. Tenint en compte això, l’efecte Millet pot tenir
repercussions molt dures sobre les entitats sense afany de
lucre del nostre país. Esperem que el batre de les ales d’en
Millet al Palau de la Música Catalana no provoqui un huracà
a la resta d’entitats que s’endugui els cada cop més migrats
recursos destinats a la cultura.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

UN JOVE VILA-SECÀ MOR EN ESTIMBAR-
SE AMB LA MOTOCICLETA A GUISSONA
ACN / Guissona.- Un noi de 23 anys i veí de Vila-
seca va morir el passat dissabte dia 3 d’octubre
al matí en estimbar-se amb la motocicleta que
conduïa a l’alçada del quilòmetre 15,5 de la L-
313, dins el terme municipal de Guissona
(Segarra). Segons van informar els Mossos
d’Esquadra, l’accident es va produir als voltants
de tres quarts de deu del matí quan el conductor
i únic ocupant de la motocicleta va sortir de la
via per causes que es desconeixen i va morir a
causa de les ferides.

TROBEN EL CADÀVER D’UN HOME A
DAVANT DE LA COSTA DE TARRAGONA
QUE PODRIA HAVER DESAPAREGUT A
MALLORCA
ACN / Tarragona.- Els tripulants d’una
embarcació van trobar diumenge 25 d’octubre
el cadàver d’un home de 78 anys davant de la
costa de Tarragona que podria haver
desaparegut ara fa un mes a Mallorca. El
cadàver va ser localitzat a unes setanta milles
de la costa de Tarragona, més o menys a
l’alçada de Salou, i no presentava signes de
violència, segons va apuntar la subdelegació
del govern espanyol a Tarragona. Diverses
embarcacions de la Guàrdia Civil i Salvament
Marítim i un helicòpter es van desplaçar fins a
aquest punt de la costa per poder rescatar el
cos de l’home.
Li van trobar en una butxaca una fotocòpia
d’un passaport espanyol expedit a Alemanya
que correspon a un home nascut a Sevilla l’any
1931, que va desaparèixer a Mallorca fa un
mes.
Sembla que l’home formava part d’un grup de
turistes alemanys, que al setembre passat va
viatjar a Mallorca, i després d’acabar les
vacances no es va presentar a l’autocar que
havia de portar-los a l’aeroport de Palma.
Segons fonts de la subdelegació del govern
espanyol a Tarragona, el cadàver localitzat es
correspon amb la persona que mostra el
passaport però s’estan fent gestions per
acabar-la d’identificar perquè, segons van
apuntar, el cos és irreconeixible després d’haver
estat flotant mar endins durant un mes.
La Guàrdia Civil de Salou es va fer càrrec de les
diligències del cas.

LA MALA MAR CAUSA DOS MORTS A
SALOU
ACN / Redacció PdF.- Les intenses pluges i el
mal temps general imperant a Catalunya el
passat dimecres 21 d’octubre no van fer desistir
un grup de joves anglesos d’anar-se a banyar
de nit a la platja Llarga de Salou. Del grup de
cinc, tres van poder sortir de l’aigua però les
dues víctimes, una noia de 24 anys i un noi de
29, van ser arrossegats per les fortes onades

que hi havia en aquells moments. Els fets van
tenir lloc al voltant de les dues de la matinada.
En les tasques de rescat dels cossos dels
joves, que passaven les vacances a l’Hotel de
Los Molinos, hi van participar la Unitat
Subaquàtica dels GRAE, Mossos d’Esquadra i
efectius de Salvament Marítim.
El regidor de Seguretat Ciutadana de Salou,
Alberto del Hierro, va explicar que els amics
dels dos joves ofegats es trobaven es estat
d’embriaguesa quan van tornar a l’hotel i es
van posar en contacte amb els Mossos
d’Esquadra i la Policia Local per denunciar la
desaparició dels seus companys. ‘El lamentable
estat en què es trobaven va dificultar la recerca
dels dos joves’, va manifestar del Hierro. El
regidor va explicar que els amics dels joves
ofegats, tots de nacionalitat anglesa, no van
ser capaços de localitzar el lloc concret on
s’havien banyat.
Un cop feta l’autòpsia, els cossos dels dos
joves ofegats, que procedien del nord d’Irlanda,
van ser posats a disposició del consolat britànic
per al seu trasllat. L’Ajuntament de Salou va
lamentar els fets. ‘És un dels pitjors dies de
l’any pel que fa a l’estat de la mar’, va manifestar
del Hierro, que va subratllar que les
conseqüències dels fets encara podrien haver
estat pitjors, ja que van ser cinc els joves que
es van banyar a la platja Llarga de Salou de
matinada.

SOCIETAT
L’AJUNTAMENT DE SALOU INFORMA QUE
FINS AL MES DE GENER NO HI HAURÀ
OFICINA MÒBIL DEL DNI
Per motius aliens a la corporació municipal de
Salou,  la unitat mòbil del DNI no podrà atendre
noves sol·licituds, previsiblement, fins al proper
any. Malgrat tot, els ciutadans que necessitin
renovar el document nacional d’identitat tenen
l’opció de trucar al telèfon 902 247 364 o be
sol·l icitar-ho per internet a:
www.citapreviadnie.es.
Cal recordar que l’Ajuntament de Salou cedeix
les instal·lacions municipals per a la tramitació
del DNI ja que considera que es tracta d’un bon
servei al ciutadà i espera que ben aviat quedin
resolts els inconvenients.

L’AJUNTAMENT DE SALOU COMENÇA A
SIGNAR ELECTRÒNICAMENT ELS DECRETS
I LES RESOLUCIONS
L’Ajuntament de Salou, ha culminat un pas més
en el seu camí cap a l’e-administració,
administració electrònica, implantant l’ús de la
signatura electrònica en un dels procediments
administratius més habituals, els decrets. En
paraules del regidor de Noves Tecnologies,
Jesús Barragán, “es tracta d’un pas molt

important cap a la simplificació dels
procediments, cap a la reducció del paper i, en
definitiva, cap a l’Expedient Digital”. Així, cal
tenir en compte que des del mes d’octubre de
2008 es tenen comptabilitzats 42.600
documents en format digital integrats dins el
projecte de gestió integrada de registres,
expedients i tràmits que s’ha posat en marxa.
L’Ajuntament, un cop validat el procés, tan
tècnicament com jurídicament, té previst ara
estendre la signatura electrònica interna a la
resta de procediments administratius, i implicar,
de forma progressiva, tots els departaments
de l’organització en aquesta nova etapa en
l’administració local.
Cal recordar que la llei d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics , LAECSP 11/
2007, i la seva entrada en vigor el proper 1 de
gener de 2010, ha fet que moltes corporacions
locals estiguin dirigint  les seves actuacions per
adaptar-se a aquesta nova administració
pública i les seves relacions amb el ciutadà, i
l’Ajuntament de Salou no n’és una excepció,
tot el contrari, està sent una referència que
altres municipis volen conèixer i aplicar.

SALOU CELEBRA EL XVI DIA
INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
La regidoria d’Acció Social, Immigració i Dona
de l’Ajuntament de Salou va organitzar el
passat 5 d’octubre la festa del Dia de la Gent
Gran, que va comptar amb més d’un centenar
d’assistents. L’acte va començar a les 13 hores
amb una missa a les dependències del TAS en
honor a la gent gran a càrrec del mossèn
Santiago Soro de l’església de Santa Maria del
Mar a Salou. Posteriorment, sobre les 14.15
hores els assistents van poder gaudir d’un
dinar de germanor amenitzat per un espectacle
i amb música en viu d’una orquestra. Al dinar,
a més de la regidora Ana Narbona, també hi van
assistir els regidors Pedro Márquez, Isabel
Aguilera i Júlia Gómez, entre d’altres; tots ells
han volgut donar suport una vegada més a la
gent gran fent-los costat en l’acte de la XVI
edició del dia internacional dedicat a la tercera
edat.

L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE
L’AJUNTAMENT DE SALOU VOL DISTINGIR
ESTEVE FERRAN COM A FILL PREDILECTE
I IL·LUSTRE DE SALOU CONTRA LA SEVA
VOLUNTAT
A la darrera Comissió de Cultura de l’Ajuntament
de Salou es va informar de la voluntat de
l’alcalde, Pere Granados, i de l’equip de govern
d’iniciar el corresponent expedient
administratiu per tal de distingir la persona de
l’ex-alcalde Esteve Ferran i Ribera com a Fill
Predilecte i Salouenc Il·lustre, que seria la
màxima distinció atorgada fins ara per la
Corporació i és la màxima que preveu el
Reglament d’Honors i Distincions de
l’Ajuntament.   El govern considera que és una
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distinció “de justicia, tant per la seva figura
institucional com a primer alcalde democràtic
del municipi de Salou, com pels mèrits contrets
durant el seus succesius mandats durant  17
anys, desenvolupant una política de fets que
ha estat clau per a l’espectacular i positiva
transformació que ha viscut Salou”.
Segons ha trascendit, Esteve Ferran és
contrari al nomenament, que interpreta com
una maniobra de Granados per fer-lo fora del
panorama polític local. L’oposició de Ferran al
nomenament ha quedat reflectida de manera
força contundent en diversos mitjans de
comunicació.

LA CORPORACIÓ MUNICIPAL NOMENA
‘FILL PREDILECTE DE LA VILA DE SALOU’
ESTEVE BLASI FERRAN
Un ple extraordinari celebrat el passat 29
d’octubre, va concedir, amb la unanimitat de
tots els grups polítics municipals, la distinció de
Fill predilecte de la Vila de Salou a la persona
d’Esteve Blasi Ferran. L’alcalde de Salou, Pere
Granados, va ser l’encarregat de llegir
l’expedient que s’havia instruït i que acredita
“amb escreix” que Blasi sigui mereixedor
d’aquest reconeixement. A Salou tenien fins
ara la distinció de Fill Adoptiu i Salouenc Il·lustre
Mossèn Ramon Muntanyola i l’advocat Antonio
Gallego; Manuel Albinyana la de fill adoptiu, i
ara també està penjat a la sala Rei Jaume I de
l’Ajuntament un altre retrat, el d’Esteve Blasi
com a fill predilecte. El retrat va ser descobert
en acabar el plenari municipal de caràcter
extraordinari. Esteve Blasi i Ferranva néixer
el 10 de desembre de 1926 a Salou, en el
domicili familiar, al carrer Barcelona número
13. En diferents etapes ha participat
activament en el govern municipal, i en la seva
vessant professional, destaca la creació i
impuls del Càmping Sangulí, a partir de l’any
1972, empresa amb la que ha aconseguit
diversos guardons a nivell internacional. El
Càmping Sangulí ocupa actualment una
superfície de 45 hectàrees i en temporada
estiuenca compta amb 500 treballdors.
Els portaveus dels diferents grups municipals
van valorar a les seves intervencions en el ple
extraordinari la vàlua com a persona i com a
professional d’Esteve Blasi i van agrair la bona
feina que ha fet per a Salou i per als salouencs,
a més de donar el seu vot perquè li fos
concedida la distinció.
Esteve Blasi va rebre de mans de l’alcalde Pere
Granados un diploma acreditatiu del
nomenament, i va assegurar davant del
nombrós públic i de la seva família que ocupava
la sala que “és el millor i més entranyable
reconeixement públic” que havia rebut al llarg
de la seva vida i que “he fet de Salou el centre
de la meva vida i activitat professional perquè
m’agrada Salou i m’estimo el meu poble”.
Finalment, Blasi va demanar als polítics que
“treballeu pensant en Salou i en la seva gent”.

ELS PROMOTORS
DEL SALOU SOUND
FESTIVAL ES FAN
ENRERE A ÚLTIMA
HORA
Malgrat els insistents
rumors que corrien, els
organitzadors del
Salou Sound Festival
(SSF) no van informar
oficialment de
l ’anul·lació del
macrofestival fins al dia
7 d’octubre, un parell
de dies abans de la
data programada. El
motiu que van adduir
els organitzadors és
que les seves
expectatives de
vendes d’entrades anticipades havia estat
massa optimista, i tan sols hi havia 1.500 tiquets
adquirits, xifra que feia econòmicament inviable
dur a terme el macrofestival.
En una reunió mantinguda amb representants
del Patronat de Turisme, que segons alguns
mitjans havia avançat diners, la cap dels serveis
jurídics municipals, amb l’organitzador del SSF
i promotor, Omar Salinas, es va acordar treballar
per a buscar unes noves dates i un plantejament
nou que faci viable aquest festival. El Patronat
de Turisme valorava la predisposició del
l’organitzador a mantenir la celebració del
festival tot i que sigui fora de les dates inicials.
Segons fonts coneixedores d’aquesta mena
d’esdeveniments multitudinaris, calen alguns
anys per assolir una certa consolidació entre el
públic afeccionat, i trobar dates més centrades
en època de vacances estiuenques.

TURISME
LES DARRERES XIFRES D’OCUPACIÓ
HOTELERA DE LA TEMPORADA, TAMBÉ A
LA BAIXA
ACN / Tarragona.- L’ocupació hotelera de la
Costa Daurada central va arribar el passat mes
de setembre al 78%, tres punts per sota respecte
al mateix període de l’any passat. Aquestes són
les primeres xifres de l’Observatori de la
Fundació d’Estudis Turístics de la Costa Daurada,
que també determina una baixada en la
facturació. La baixada dels preus ha provocat
que la facturació obtinguda durant el passat
setembre pels hotels de la Costa Daurada
també hagi estat inferior a la de l’any passat.
Tal i com apuntava Padró, vice-president de
l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda,
les bones ofertes ‘han fet possible que la gent
pogués fer vacances’, però, la facturació total

s’ha vist perjudicada. Padró considerava que
les xifres d’aquest setembre no són del tot
negatives però reconeixia que el sector ‘no
està content’ i que encara cal ‘millorar molt la
situació’.
L’ocupació hotelera a la Costa Daurada durant
el pont del 12 d’octubre va superar el 90%. En
aquesta avinentesa, Joan Antoni Padró, es
mostrava ‘molt satisfet’ pels resultats obtinguts.
A la Costa Daurada es preveia una ocupació del
67%, una previsió que es va superar amb
escreix. Padró, però, va assegurar que aquest
pont no salvarà la ‘mala’ temporada d’aquest
estiu. Els preus han baixat molt en el sector
turístic, fet que provocarà que la facturació
final també estigui per sota de l’obtinguda en
els darrers anys.

ELS HOTELERS DE LA COSTA DAURADA
DEMANEN MÉS TEMPS PER CANVIAR ELS
COMPTADORS DE LA LLUM I LA RETIRADA
DE LES MULTES
ACN / Salou.- L’Associació Hotelera Salou-
Cambrils-la Pineda va denunciar el passat
dimecres dia 28 d’octubre que, després d’una
temporada turística ‘complicada’ per la
davallada de pernoctacions i de la facturació,
les empreses hoteleres han vist agreujats els
efectes econòmics negatius de la crisi amb les
penalitzacions que l’Estat ha imposat pel que fa
al canvi al mercat lliure elèctric. La presidenta
de l’Associació, Maria Eugènia Arbó, va explicar
en el clàssic balanç de final de temporada que
els hotelers no han pogut finalitzar el canvi al
mercat lliure perquè les empreses distribuïdores
no els han canviat encara els comptadors
‘perquè no donen abast’ i, mentre els hotelers
han de pagar multes, les distribuïdores
elèctriques ‘no tenen cap tipus de penalització’.
Arbó es va lamentar de la problemàtica que els
suposen les sancions en un moment en què els
empresaris ‘han de gestionar millor uns recursos
cada vegada més escassos’. ‘Ens han passat a

El fill predilecte Esteve Blasi
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un mercat lliure on teòricament tothom pot
escollir la comercialització, però resulta que
l’empresa que distribueix l’energia no et canvia
el comptador’, va explicar Arbó. ‘L’Estat ha
marcat unes penalitzacions si no et passaves al
mercat lliure però, com no t’han canviat el
comptador, pagues el 20% de l’augment de
l’energia més totes les penalitzacions’, va
denunciar. Arbó va concretar que, des de l’1 de
juliol d’enguany fins a l’1 d’abril del 2010, els
hotelers assumiran ‘un augment de la penalització
d’un 35%, a part del 20% d’enguany i del 2008'.
Els hotelers van criticar també que, d’altra
banda, les empreses distribuïdores ‘no tenen
cap tipus de penalització’. ‘El primer que
l’Administració s’ha de plantejar és canviar això,
i que aquestes penalitzacions no ens arribin ni
a nosaltres ni a cap sector productiu’, va afirmar
Arbó, que es va lamentar que el dèficit
d’electricitat que pateix l’Estat ‘l’ha de pagar tot
el país’, tot i que ‘ens ha agafat en una situació
molt complicada’ per la crisi. ‘Estem molt
preocupats perquè més del 70% de la planta
hotelera de tot Catalunya es troba en aquesta
situació’, va afegir.

Les dades de la temporada
Pel que fa al balanç de la temporada turística,
que donaven per acabada amb el cap de setmana
de Tots Sants, Arbó va dir que enguany ha estat
‘molt complicada’, ja que les pernoctacions han
disminuït un 15% i la facturació ha davallat entre
un 20 i un 22%. ‘Hi ha hagut un esforç molt
important a nivell de gestió per part de totes les
empreses i s’ha fet un posicionament molt
agressiu en polítiques comercials’, tot i que els
resultats han fet que els hotelers estiguin ‘molt
preocupats’, va dir.
De fet, els mercats britànic i rus han estat ‘més
baixos’ que en la temporada passada. ‘L’euro ha
tingut una revalorització, i llavors als mercats
rus i anglès els suposava un 30% més car venir
aquí’, va assegurar Arbó. D’altra banda, els
mesos d’agost i setembre, en què el mercat és

ma jo r i t à r i ament
nacional, ‘els hem
salvat’. Tot i així, la
situació ha fet que
molts establiments
enguany hagin tancat
portes cap al 12
d’octubre, i no
després de Tots
Sants.
Finalment, Arbó va
destacar que la zona
de Cambrils-Salou-La
Pineda té un 66% de
repetició de clients.
‘Estem satisfets, però
ara cal mantenir-ho i
ser més atractius’, va
manifestar. De cara a

la temporada d’estiu del 2010, els hotelers
esperen que la situació econòmica millori i per
tant el mercat europeu ‘remunti’.
L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda va celebrar el mateix dimecres a la nit
el tretzè sopar de l’entitat, que serveix per
cloure la temporada i que enguany celebrava
el vintè aniversari de l’entitat i homenatjava
l’Associació de les Agències de Viatges
Receptives; el gerent del Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona, Octavi Bono, i
l’hotelera Mònica Massagué.

SALOU IMPARTEIX FORMACIÓ AL
SECTOR TURÍSTIC A TRAVÉS DEL
PROGRAMA LA ‘CULTURA DEL DETALL’
PER FIDELITZAR ELS SEUS VISITANTS
El passat 13 d’octubre es va presentar en
roda de premsa el “Programa Cultura del
Detalle” del Proyecto Anfitriones emmarcat
dins del “Plan de Turismo Español, Horizonte
2020” que pretén millorar la qualitat de les
empreses i les destinacions turístiques per
satisfer de forma correcta les expectatives
del turista més exigent.  El programa pretén
impulsar la cultura del detall a través de
programes de sensibilització i formació dels
prestataris de serveis turístics.
Dijous dia 15 d’octubre es va presentar
públicament al sector explicant-ne la filosofia
i els detalls. Les sessions, totes elles de
caràcter gratuït, s’impartiran al llarg de dues
setmanes; la primera del 16 al 20 de novembre
adreçada al personal de contacte amb el client
i la següent, del 23 al 27 de novembre per a
comandaments intermedis i propietaris. Les
sessions de formació tenen una durada de
quatre hores i per apuntar-se als diferents
mòduls s’ha de reservar una plaça a través de
la web  www.anfitriones.es des d’on es pot
cursar la sol·licitud i descarregar tots els
manuals dels diferents mòduls.

POLITICA
LOCAL

LA MEITAT DE LA MILITÀNCIA DE
CONVERGÈNCIA A SALOU ABANDONA EL
PARTIT, PERÒ AQUEST RESTA
IMPORTÀNCIA AL FET
ACN / Salou.- Segons va trascendir el passat
dia 27 d’octubre, la meitat de la militància de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
a Salou havia fet efectiva, en les últimes hores,
la seva renúncia a continuar formant part de
la formació política. Així, una trentena de
militants havien volgut posar punt i final a la
seva trajectòria a la formació nacionalista,
després que el mes d’abril passat, la direcció
nacional de CDC propiciés una moció de censura
que va donar l’alcaldia a Ferran Units per Salou
(FUpS), gràcies al vot del ‘trànsfuga’ Marc
Montagut. En declaracions a l’ACN, el regidor
Salvador Pellicer -que ha passat al grup de no
adscrits- ha lamentat aquest desenllaç,
reiterant que el pacte no va passar ni pel
comitè local ni per l’assemblea.
Pellicer -que inicialment era independent- ja va
presentar, davant de notari, la baixa com a
militant de Convergència el 7 de setembre, i
ara la meitat de la militància ha seguit els seus
passos. El detonant de l’escissió en el si de la
formació va ser el vot favorable de Montagut
a la moció de censura contra el fins aleshores
alcalde, Antonio Banyeres (PSC). Montagut va
donar suport a la moció, seguint els mandats
de la direcció nacional de CDC, mentre que els
altres dos companys de CiU, Salvador Pellicer
(CDC) i Martina Fourrier (UDC), es van mantenir
al costat de Banyeres. Cal tenir en compte que
Pellicer havia d’assolir l’alcaldia aquest estiu
passat, fruit d’un pacte de govern que
mantenien amb PSC i RDS.
L’escrit dels militants reiterava que aquest
pacte, a diferència de la moció de censura que
va propiciar el nou pacte, va ser avalat per
l’assemblea local de militants i que ‘obeïa’ a les
promeses electorals que apostaven per ‘un
canvi en la manera de governar el municipi’.
Però a l’hora de votar la moció de censura,
Montagut es va desmarcar de la disciplina del
govern i de la secció local del partit per seguir
les indicacions de la direcció nacional. Això va
fer dividir la militància entre partidaris i
detractors del nou pacte de govern -FUpS,
CDC i PP-, els quals consideren que ‘es van
transgredir frontalment els estatuts de CDC’.
A la vegada, també apuntaven que s’han
transgredit els estatuts pel fet que l’actual
gestora local està encapçalada per una persona
amb triple militància: la de CDC i la de dos partits
locals -FUpS i RDS. De fet, segons Pellicer, tot

Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda
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apunta que Montagut quedarà com a portaveu
de la formació. Per la seva banda, tant ell com
Fourrier han passat al grup de no adscrits -amb
el ‘vist-i-plau’ de la direcció nacional de CDC-,
per la qual cosa ja no poden assistir a les
comissions informatives. ‘Tot plegat és
lamentable’, declarava Pellicer, que creu que
encara és aviat per plantejar-se com
afrontaran les pròximes municipals, però afirma
que faran el possible perquè hi hagi una
‘tornada a la normalitat política’.
L’endemà, 28 d’octubre, la presidència de
Convergència Democràtica de Catalunya al
Camp de Tarragona va emetre un comunicat
responent a l’anunci d’una trentena de baixes
en el si de l’agrupació local. Així, en el comunicat
es remarcava que, des de la moció de censura,
hi ha hagut més de quaranta noves
incorporacions a les files de militància de CDC
Salou, i que les 26 baixes que es van anunciar
aquest dimarts, moltes eren de familiars directes
de Carme Orts i Salvador Pellicer, ‘ambdós
expedientats i suspesos de militància per un
període de dos anys per part de la direcció
nacional’, segons exposava el comunicat de
CDC.
El text volia ‘aclarir’ que aquestes 26 baixes ‘no
representen ni una quarta part de la militància
de Salou’. A partir d’aquí, CDC dóna el seu
suport ‘sense fissures’ a la nova junta gestora
local, presidida per Joaquim Cazorla, i valora
positivament l’actuació desenvolupada per tots
els components de l’actual equip de govern de
l’Ajuntament de Salou, encapçalats per l’alcalde
Pere Granados (FUpS). Finalment, CDC concloïa
que, a fi i efecte de començar a encarar les
municipals, en les pròximes setmanes se
celebrarà una assemblea del col·lectiu local de
CDC Salou, on es presentaran els nous militants
i es perfilaran les bases estratègiques de
treball.

L’AJUNTAMENT VETLLARÀ PER LA
DEFENSA DELS INTERESSOS MUNICI-
PALS EN EL CAS ON L’EXALCALDE
BANYERES ESTÀ DENUNCIAT PER
MALVERSACIÓ DE FONS
L’Ajuntament de Salou demanarà que es
defensin els interessos municipals i que
s’investigui a fons el cas que l’Audiència
Provincial de Tarragona va decidir reobrir, en
el qual està denunciat l’exalcalde de Salou,
Antonio Banyeres, per un presumpte delicte
de malversació de fons i delicte d’activitats
prohibides.
Després que el Jutjat d’Instrucció número 4 de
Tarragona exculpés l’exbatlle socialista el
passat mes de febrer de 2009 sobresseint el
cas i arxivant la presumpta de malversació, ara
l’Audiència Provincial rectifica i entén que hi ha
indicis suficients per reobrir el cas contra Antonio
Banyeres, ja que “considera que no s’han

portat a terme totes les diligències necessàries
per a un coneixement cabal dels fets en el seu
dia objecte de denúncia pel Ministeri Fiscal,
inicialment qualificats per aquest com a delicte
de malversació i com a delicte de negociacions
prohibides a funcionaris”.
Com dictamina el magistrat en l’auto “és la
falta de suficient investigació” la que motiva a
reobrir el cas i, continua “és més prudent
continuar la investigació, i amb un major
coneixement decidir allò que procedeixi ajustat
a Dret”. D’aquesta manera, l’Audiència
Provincial de Tarragona revoca l’auto dictat
pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona
contra la que no es pot interposar cap recurs
i per la qual es demana que es portin a terme
les investigacions necessàries per aclarir la
filtració de l’esmentat informe.
Els fets els quals ara es volen aclarir són el
motiu pel qual aquest informe-dictamen, que
diu desconèixer l’arquitecte municipal i que,
per tant, no forma part de l’expedient de
construcció i obertura del restaurant, sí que
hauria servit a la part contrària a la posada en
marxa d’aquest establiment (la societat Palau
Bonet) per argumentar el seu escrit
d’al·legacions, reproduint fins i tot part de
l’informe, que qüestiona l’oportunitat de les
llicències atorgades per l’anterior govern
municipal.

ECONOMIA
MULTINACIONALS, CAMBRES DE
COMERÇ, PORTS I INSTITUCIONS
EUROPEES REIVINDIQUEN EL CORREDOR
MEDITERRANI A BRUSSEL·LES
ACN / Brussel·les.- Més de 150 empreses
multinacionals, cambres de comerç i col·legis
professionals, ports i institucions d’arreu de la
UE en reivindicar el passat dimarts 27 d’octubre
a Brussel·les l’impuls del corredor ferroviari de
mercaderies mediterrani. Coordinades pel
lobby Ferrmed, defensen que la interconnexió
ferroviària amb França es faci per Portbou,
traçat que és ‘de lluny menys costós i més
eficient’ que l’eix aragonès i la travessia pel
centre dels Pirineus, per Canfranc. Ferrmed,
que ha presentat el seu estudi al Comitè
Econòmic i Social Europeu, reclama a la Comissió
Europea que aquest 2010 declari corredor
ferroviari prioritari l’eix Escandinàvia-Rin-
Roine-Mediterràni que passa per Catalunya.
El secretari per a la Mobilitat del Govern, Manel
Nadal, que va assistir a la presentació de
l’informe de Ferrmed, va expressar  la voluntat
de ‘reclamar a la UE que, en el moment en què
s’estan revisant les xarxes transeuropees de
transport, es consideri que el Corredor del
Mediterrani en la seva plenitud, des d’Algecires
passant per València, Barcelona, la frontera

francesa i cap al nord d’Europa per Rin Alps,
estigui inscrit en els projectes prioritaris’. Nadal
va explicar que, en aquests moments, només
està inscrit el tram entre la capital catalana i la
frontera francesa i va reclamar el tractament
prioritari d’aquest projecte basant-se en la
importància ‘de l’activitat econòmica que es
concentra al corredor mediterrani i dels ports
catalans, valencians i andalusos’.
Per tal que aquest projecte tiri endavant, Nadal
considerava ‘molt important’ la presidència
espanyola de la UE, el primer semestre de l’any
que ve. ‘Esperem que al llarg del 2010 es
confirmi la inscripció d’aquest projecte’, va
declarar Nadal. Un projecte que, a més del
català, compta amb el suport del País Valencià,
Andalusia i Múrcia i de regions franceses com el
Llenguadoc, el Rosselló, Rhône-Alpes i el Franc
Comtat, i el Piemont italià que aporten al projecte
‘un pes específic molt important’, segons Nadal.
‘Estem convençuts que la UE atendrà aquest
corredor perquè és necessari des del punt de
vista econòmic’, va afirmar el secretari per a la
Mobilitat.
Actualment, ja hi ha trams del corredor que
funcionen. ‘A Catalunya està en construcció la
nova línia d’alta velocitat entre Barcelona i la
frontera francesa i el tram entre Tarragona i
Barcelona ja esta construït, però és veritat que
entre Barcelona, Tarragona i Castelló aquest
corredor no és apte per mercaderies amb ample
europeu i, per tant, la reivindicació de catalans
i valencians comuna és que Espanya, i així ho ha
entès l’actual ministre Blanco, ha de definir un
nou corredor’ d’ample internacional per aquest
tram, va explicar Nadal.
A més del Corredor del Mediterrani, Nadal va
insistir també en la importància de la connexió
madrilenya. ‘És important que pensem que
aquest corredor mediterrani també forma part
de la diagonal europea, que és un corredor que
va de Lisboa a Madrid i a Barcelona, i que arriba
fins a Kiev, un corredor oest-est que és molt
important i que també es troba a Barcelona’, va
afegir Manel Nadal.

LA VIII JORNADA GRESOL, CELEBRADA A
LA PINEDA, CLOU AMB UNA NOVA VISIÓ
DEL TALENT DINS DE L’EMPRESA
ACN / Vila-seca.- La VIII Jornada Gresol,
celebrada el passat dilluns 19 d’octubre a l’hotel
Gran Palas de La Pineda, va acabar oferint una
nova visió sobre el talent dins de l’empresa
actual. Així, el director de Seeliger i Conde, Jose
Luís Marco, va explicar que el significat passa
per escoltar les iniciatives dels treballadors, i
per tenir capacitat d’aprenentatge i
d’interrelació amb els altres. Al mateix temps,
va matisar però que el talent d’avui no és
exactament el talent que hi haurà demà perquè
les necessitats de les empreses seran també
diferents. Marco va destacar l’empatia com una
de les capacitats més importants i que més
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ajuden a desenvolupar el talent de les persones.
Seguida d’aquesta empatia, Marco va insistir
en valors com el ‘compromís i la confiança’ que
l’empresa ha de dipositar els seus treballadors
per obtenir un òptim rendiment. El talent,
juntament amb les expectatives vitals i
empresarials dels treballadors, han d’anar units
per mantenir la motivació del treballador.
D’altra banda, el secretari general d’ESADE,
Marcel Planellas, va afirmar que el ‘talent és
sinònim de persona amb coneixements’. Tot i
així, part d’aquest talent també se centrarà en
la capacitat d’actualitzar el coneixement que
les persones tenen del que els envolta. Segons
Planellas, i ja en clau empresarial, la solució de
la crisi passa per tornar a escoltar el client i el
treballador i saber les seves necessitats
personals i emocionals. Per aquest motiu,
Planellas va destacar la importància també de
potenciar el talent des de la Universitat.

PRIMER INFORME SOCIOECONÒMIC DE
L’OBSERVATORI DE COMERÇ DE SALOU
L’Observatori de Comerç de Salou, dins la seva
àrea de treball de Gestió del Coneixement, va
treure a la llum el passat 8 d’octubre el primer
informe socioeconòmic del teixit comercial del
municipi. En aquesta ocasió, l’Observatori va
presentar un Indicador Sintètic del comerç de
Salou, el qual recull les dades més rellevants en
un únic valor descriptiu.
“Aquest informe ens permet saber on ens
trobem, per poder prendre les decisions més
encertades en la direcció correcta”,
manifestava Pedro Lavilla, Regidor de Comerç,
Mercats i Consum. Per al regidor del PP, “aquest
primer informe ens demostra una cosa que ja
sabíem: que el comerç té un pes transcendental
en el nostre municipi, i que del bon o mal
desenvolupament d’aquest depèn el futur de
Salou”.

Segons les conclusions de l’estudi, el sector
comercial i de serveis representa el sector base
sobre el qual se sustenta l’economia de Salou,
tant en creació d’ocupació com en valor afegit
brut. El sector comercial i de serveis sustenta
la seva activitat empresarial en el consumidor
estranger, ja que tan sols fidelitza poc més del
10% de la població autòctona i té pràcticament
una nul·la capacitat d’atracció de consumidors
potencials dels municipis limítrofs (0, 6%). Això
vol dir que el sector comercial i de serveis de
Salou té un perfil eminentment estacional,
centrant la seva oferta a la punta turística dels
mesos estivals, els quals, fins ara, doblen la
mitjana de població flotant anual.
El consumidor potencial busca una oferta
comercial econòmica i de poca qualitat. Això
queda patent en l’oferta comercial de Salou.
Al costat d’una oferta comercial de baix valor
afegit, excessivament dependent d’un turisme
de nivell mitjà / mitjà-baix, cal sumar-hi la
realitat sociològica del propi municipi de Salou.
Els actuals indicadors econòmics i socials de
Salou presenten un sector comercial i de serveis,
d’una banda, clau per al desenvolupament
econòmic del municipi, però per altra banda i al
seu torn, amb grans riscos potencials a curt i
mig termini a causa de seus nombrosos punts
febles: una dependència excessiva de
l’estacionalitat i d’un consumidor estranger molt
vulnerable als períodes de recessió econòmica,
una oferta comercial sense valor afegit, i un
baix nivell de qualificació del sector.

CULTURA
UN CENTENAR DE PROGRAMADORS
CULTURALS DE CATALUNYA I LES
BALEARS ES REUNEIXEN A SALOU

Prop d’un centenar de programadors de
Catalunya i de les Illes Balears es van reunir el
passat 14 d’octubre a les instal·lacions del
Teatre Auditori de Salou on van debatre les
propostes de teatre, dansa, circ, música i
espectacles familiars que formaran part de la
cartellera de molts dels teatres i auditoris de
Catalunya els propers mesos; entre ells el de
Salou sota el nom de ‘Cultura en gira’. Es tracta
d’un conjunt d’ofertes d’espectacles de qualitat
que reben subvenció de la direcció de
Cooperació Cultural de la Generalitat de
Catalunya i que, per tant, poden ser
programats a molts municipis amb un cost més
econòmic.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va donar
la benvinguda als programadors, i els va
emplaçar a seguir apostant per la cultura de
qualitat. “Ja sabem que en temps de crisi els
polítics sovint retallen les ajudes a  la cultura,
però això, a Salou, no passa ja que tenim molt
present la importància d’aquest fet i volem
aprofitar al màxim la potencialitat que ens
brinda aquest magnífic teatre auditori”,
recordava Granados. La directora de
Cooperació Cultural, Anna Falguera, també
va assistir a la trobada.

URBANISME
ES REEMPRENEN LES OBRES DEL CALAIX
DE RECOLLIDA D’AIGÜES DE BARENYS
La nit de dilluns 19 a dimarts 20 d’octubre es
van iniciar els treballs nocturns a la via del tren
per tal de continuar amb la perllongació del
calaix de recollida de les aigües pluvials del
carrer Barenys. Es tracta d’unes obres que
suposen una inversió de 500.000 euros i que
passaran per sota de la via del tren uns
calaixos de formigó per tal de canalitzar l’aigua
que prové del barranc de Barenys els quals
van quedar suspesos a mitjan de juny perquè
segons l’actual equip de govern, l’anterior no
havia tramitat la llicència d’obres corresponent
amb el gestor d’infrastructures ferroviàries
(ADIF).
Des de la regidoria de Planificació Territorial es
va enviar una carta als veïns informant dels
treballs, com a conseqüència dels quals es
podrien produir algunes molèsties de sorolls
en el veïnatge donat que ADIF, i per tal de no
perjudicar la circulació de trens de viatgers,
tan sols autoritza a dur a terme les obres
durant la nit. Segons preveuen els tècnics, els
treballs al carrer Barenys s’allargaran fins a
finals de la primera quinzena de novembre, la
qual cosa obliga també a tallar la circulació pel
carrer Carles Roig i a desviar el trànsit pel
carrer Cambrils.

LA CANALITZACIÓ DEL BARRANC DE
BARENYS DE SALOU OBLIGARÀ A

VIII Jornada Gresol
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EXPROPIAR UNA VINTENA
D’HABITATGES
ACN / Salou.- L’Ajuntament de Salou ja ha
decidit la solució definitiva a les inundacions
del barri de la Salut. El barranc de Barenys, el
culpable d’omplir d’aigua els carrers i els locals
de l’esmentat barri cada cop que plou amb
intensitat, es canalitzarà per un únic i gran
canal fins arribar a la platja del Passeig Miramar.
El projecte, però, obligarà a expropiar diversos
blocs de pisos de la zona. Concretament,
hauran d’anar a terra una trentena de béns
immobles propietat d’uns vint veïns. El
consistori, governat per FUpS, CDC i PP, ha
assegurat que un estudi encarregat a una
empresa externa determina que el projecte de
l’antic equip de govern, amb el qual s’evitaven
les expropiacions, ‘és inviable’.
L’Ajuntament de Salou va presentar el passat
dimecres 21 d’octubre els resultats de l’estudi
que es va encarregar a una empresa externa,
Invall, per analitzar les possibles solucions a
les inundacions provocades pel barranc de
Barenys. Segons el consistori, l’estudi
determina que el projecte proposat per
l’anterior equip de govern (PSC, CiU i RDS),
que consistia en crear cinc sortides per
canalitzar l’aigua del barranc fins a la platja i
evitar així les expropiacions, ‘és inviable’.
‘L’obra per construir les cinc desembocadures
costaria onze milions d’euros més’, va
assegurar l’alcalde de Salou, Pere Granados,
que va apuntar que el projecte de l’antic equip
de govern també comportaria una major
afectació a la platja.
Així, el consistori ja ha decidit que es construirà
un únic i gran canal, un projecte es preveu
aprovar el pròxim novembre i que costarà uns
vuit milions d’euros, cinc dels quals es destinaran
a les expropiacions. En aquest sentit,
Granados, va destacar que el 50% del cost del
projecte anirà a càrrec de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA).
Pel que fa a les expropiacions, el batlle va
avançar que el consistori parlarà amb tots els
veïns afectats, els del carrer Barenys, per
oferir una compensació econòmica. Granados,
però, va ser contundent: ‘tot i que els
expropiats no acceptin la nostra oferta,
l’ajuntament no tirarà enrere el projecte’.

ENSENYAMENT
L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ DE
COSTA DE SALOU ENCETA EL PRIMER
CURS ACADÈMIC
El passat dia 29 d’octubre al matí, la sala Xavier
Turull de l’Escola de Música, va ser l’escenari
de l’acte inaugural i de presentació del primer
curs acadèmic de l’Escola Superior de Comerç
de Costa del municipi. Es tracta d’una iniciativa
formativa oberta a estudiants d’institut així

com a empresaris, comerciants i gent
relacionada amb el sector específic del comerç
de costa.
El Coordinador General del programa europeu
de Formació Bàsica del comerciant de la UE,
Josep Santolalla, va animar el centenar
d’estudiants que s’han matriculat al curs que
tinguin present que “l’aprenentatge
permanent al l larg de la vida, la
professionalització de les persones és
imprescindible per ser competitius, per
progressar, per ser més eficients i, en
definitiva, per poder superar els problemes
que van sorgint en les empreses”, va explicar.
Abans de la conferència inaugural, l’alcalde
de Salou, Pere Granados, va obrir el curs
recordant que “Salou és pionera en la
introducció d’uns estudis que pretenen canviar
el format del comerç de la nostra ciutat i que
també va més enllà en la formació en general
d’aquells municipis que també tenen un comerç
de costa”, va explicar. Per la seva part, tant
el director del serveis territorials d’Universitat
i Empresa, Àngel Xifré, com  el president de la
Confederación Española de Comerciantes,
Pere Llorens, van destacar la bondat de la
iniciativa nascuda de l’Observatori del Comerç
de Salou per tal de millorar les bases d’un
sector estratègic, com és el turisme.
En tant no estigui enllestit el nou edifici
educacional situat a l’avinguda Pau Casals,
les classes de l’ESCC tindran lloc al Palau de
Congressos i a les dependències de l’IES
Jaume I del municipi. Actualment, l’escola
compta amb una matrícula d’uns 250 alumnes
de diferents tipologies: des de comerciants de
Salou i de la resta de la costa catalana, a
estudiants de l’IES, de Batxillerat i de  Cicles
Superiors així com persones en situació d’atur
i treballadors. El professorat que impartirà els
diferents programes (trimestrals,
quatrimestrals o anuals –depenent dels
mòduls) l’aportarà la URV, però també hi
haurà professors convidats que pertanyen a
l’àmbit del sector privat i que tenen un bagatge
i experiència contrastada en el món del comerç
amb la voluntat de convertir-se en un referent
docent arreu de Catalunya i l’estat.
Continuant la sessió inaugural, a la tarda
tingué lloc una conferència a càrrec del
professor Domènech Biosca, president-
fundador de l’Associació de Directius
d’Empreses Turístiques. Biosca va parlar de
‘La professionalització del comerç de costa
com a factor clau per a la generació de riquesa
social’.

COMENÇA EL SALOU ACTIU, AMB MÉS DE
400 INSCRIPCIONS
El programa  Salou Actiu s’ha posat en marxa
i la veritat és que ho ha fet de la millor manera
possible, amb més de 400 inscripcions en els
seus tallers, sense comptar d’altres activitats
que no necessiten d’inscripció prèvia. La

iniciativa de les regidories de Cultura i de Joventut
i Infància de l’Ajuntament de Salou està pensada
per millorar els serveis als ciutadans del municipi.
Seguint amb la línia dels 2 grups d’informàtica que
hi havia inicialment se n’han hagut de fer 5 per
tal d’atendre al gran nombre d’interessats. En la
cultura Japonesa hi ha gent en llista d’espera; a
l’aula d’extensió universitària, que és el tercer
any que es fa, s’hi han inscrit 33 persones. Un
altre dels tallers amb gran demanda ha estat el
de l’observació astronòmica.

L’IES MARTA MATA DE SALOU
DESENVOLUPARA UN PROJECTE
CONJUNTAMENT AMB UN INSTITUT
POLONÈS
A l’IES Marta Mata de Salou li ha estat concedida
una beca Comenius Regio per desenvolupar el
Projecte de Col·laboració : “La Multiculturalitat
ahir i avui” amb l’institut Gimnazjum nr20 de
Gdansk ( Polònia ).
Aquest projecte té entre d’altres objectius:
enriquir l’oferta educativa i augmentar-ne la
qualitat; enriquir els coneixements dels alumnes
sobre la seva ciutat i regió i sobre la ciutat i regió
de l’escola col·laboradora; aprendre altres
cultures, interessar els alumnes en la problemàtica
de la immigració en ambdues regions; enfortir les
relacions entre organitzacions educatives,
turístiques i culturals, i potenciar l’anglès com a
llengua de comunicació.
Entre els dies 20 i 23 de setembre la direcció del
centre, juntament amb dues professores que
formen part del PELE (Pla experimental de llengües
estrangeres) i com a coordinadors del Comenius
van visitar el centre educatiu i la ciutat de
Gdansk, on van ser rebudes per les autoritats
educatives de la ciutat per intercanviar
coneixements i establir vincles de cooperació. A
més, van elaborar amb el professorat polonès
implicat en el Comenius el programa de l’activitat
i intercanvis que es duran a terme en els dos anys
del Projecte. Per la seva part els alumnes van
mostrar el seu interès i motivació per conèixer la
nostra realitat educativa, i els alumnes amb els
que intercanviaran experiències, activitats i
lleure.
El Comenius-Regio té, com a element diferent
d’un Programa de Comenius, el coneixement de
la regió i l’entorn dels centres que hi participen.
Per aquest motiu es realitzaran una sèrie
d’activitats encaminades a què els alumnes
d’ambdós països coneguin l’evolució de Salou al
llarg del temps, fent un seguiment dels diferents
pobles, fets i circumstàncies que han influït
perquè Salou sigui el què és ara. La durada
d’aquest Comenius-Regio és de dos cursos
escolars 2009-10 i 2010-11. Al llarg d’aquest
temps es desenvoluparan una sèrie d’activitats
vinculades a diferents matèries: llengua catalana,
llengua castellana, anglès, dibuix, tecnologia,
educació física, socials i l’aula d’acollida.
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Seguint la
tradició, el
d i u m e n g e
passat, una
cada cop més
petita part de
v i l a - s e c a n s
vàrem anar a
Mas Calvó, on
tingué lloc el
que és
costum, una
missa i una
a c t u a c i ó
f o l k l ò r i c a .

Enguany tocava als Gegants de Vila-seca i uns quants de Reus, així com
la nova Colla de Trabucaires, que per no desdir del conjunt, també només
n’hi van anar uns quants.
Entre el final de la missa i l’actuació gegantera, hi hagué el que també és
costum, la veneració de la relíquia de Sant Bernat Calvó, i que enguany
va ser objecte de prevenció sanitària, és a dir, que el senyor rector de
Vila-seca va avisar a qui tingués por de contagi de la grip del porc, que
per comptes de fer un petó al vidre, fes una reverència que ve a ser una
salutació a la japonesa.

NOTICIARI  BREU

El 17 d’octubre va tenir lloc la 2a Marató de donació de sang de Vila-seca
promoguda pel Banc de Sang i Teixits juntament amb l’Ajuntament de
Vila-seca, l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès, la Residència
Vila-seca i el CAP Vila-seca.
De 10 del matí a 10 de la nit va tenir lloc ininterrompudament la donació
de sang. Durant tot el dia es van succeir diverses activitats de tot tipus:
esportives, culturals, lúdiques... Podeu fer un seguiment de les mateixes
a:
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / h o m e . p h p ? # /
event.php?eid=82798189979&ref=mf
Tanmateix aquest és un tema de sensibilitat pública i desitgem que en
breu poguem donar major cobertura al fet de la donació de sang i teixits
així com el protagonisme que ha anat assolint Vila-seca i altres poblacions
en aquest sentit.
A la foto de la dreta (cedida): visita d’autoritats i personalitats.

Romiatge a Mas Calvó

2a Marató de Donació de Sang

per Joan Clavé.
Publicat originalment a
http://blocs.tinet.cat/joan-clave-morell

Jo no vaig veure ningú que prengués aquestes mesures profilàctiques,
ni aquestes, ni les del petoneig protocolari de la família amfitriona amb
els seus convidats, que aviat seran més aquests que el poble fidel de
Reus o de Vila-seca, que segueixen la tradició de cada tardor.
De feligresos de Reus, n’hi havien bastants, això que a la ciutat veïna
també celebren la diada, a la parròquia que porta el nom del Sant. Ja
que he fet esment al reliquiari hem de recordar que aquest embolcall
d’un dit de Sant Bernat va ser regalada l’any 1817 per un ciutadà de
Reus, tot i que resident a Barcelona, a la parròquia de Vila-seca.
Això fou degut a què la primera relíquia que tingué la nostra parròquia,
que la van portar de Vic dos vila-secans de pro, l’any 1774, i que
consistia en un os de la cama del Sant, per això, el reliquiari devia ser
molt gran. Tant és així, que els rectors de Vila-seca en devien tenir
malfiança que els hi prenguessin i el van dur a Tarragona per garantir-
ne la seguretat. I ves por on, durant la guerra del francès, el 1811,
se la van emportar, no se sap si els gabatxos o algun espavilat de les
rodalies. El cas és que va desaparèixer.
Des d’aleshores ençà, segurament que en moltes altres ocasions
s’han hagut de prendre mesures preventives per evitar el contagi de
malalties, fossin del còlera, del paludisme endèmic o de la mortaldat
esgarrifosa de l’any 1809.
Sembla que els fidels tenim poca fe en què el Sant ens ha de protegir
de les malalties. Per si de cas ... 

foto cedida

Lliga contra el càncer
Anualment se celebra a Vila-seca el Concert de la Lliga contra el càncer
i enguany no ha estat menys. Va ser el proppassat 18 d’octubre a l’Auditori
Josep Carreras. Enguany es va voler homenatjar la figura de l’Alba Rosa
Ripoll. El president de la Lliga, Sr. Joan Borràs, i la vice-presidenta, Sra.
Joana Carrasco, van ser els encarregats de lliurar la figura corporativa
a l’homenatjada. Als parlaments s’hi va afegir l’alcalde, Sr. Poblet.
El concert va comptar amb l’actuació de nombroses figures del món
musical vila-secà, com l’Ezequiel Molina, l’Alba Rosa Forasté, Enrique
Malo, Helena Botella, M. Carme Duran, Noelia Aranda, Sílvia i Anna Gil-
Pérez, Marc Torres i Miquel Pla, així com els components de la Coral Nova
Unió.
Aquests dies també va tenir lloc una activitat paral·lela com va ser
l’exposició d’art “Art Salut amb el càncer de mama”. Els quadres es van
poder veure a la sala polivalent de l’Ajuntament.

foto cedida

foto cedida
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La festa del 30 d’Octubre de Salou
d’enguany ha servit per celebrar el 20è
aniversari de la proclamació del municipi,
fet que, en paraules de l’alcalde Granados,
li permet afirmar que “ha estat bo per a
Salou i alhora mantenim unes boníssimes
relacions amb el poble veí”.
El TAS va ser novament l’escenari del
lliurament dels premis 30 d’Octubre, que
enguany arribaven a la vuitena edició.
Les categories establertes eren les de
fotografia, literatura i arts plàstiques. Les
obres dels guanyadors es poden veure
exposades al vestíbul de TAS, mentre
que a la resta de participants se’ls va fer
lliurament d’un diploma i un obsequi de
participació.
La festa va començar diumenge dia 25
d’octubre amb un campionat de dòmino
i amb les segones edicions de la caminada,
la pedalada i l’excursió de festa major,
que van reunir  moltes persones en una
activitat esportiva en diferents disciplines.
Dimarts al vespre tingué lloc el tradicional
pregó, a la sala de plens de l’Ajuntament,
i va anar a càrrec de Jordi Gil, presentador
de TV3, que va recordar en to desenfadat
la seva llarga relació amb Salou com a
professional del periodisme i en altres
aspectes més personals. El pregó va
donar pas a  la traca que marcava l’inici de

Salou celebra la Festa Major del
30 d’Octubre
les celebracions. Dijous va
tenir lloc el ple extraordinari
de l’Ajuntament en què es
va atorgar la distinció de fill
predilecte de Salou a Esteve
Blasi i Ferran. Altres activitats
a destacar foren la
inauguració, el mateix dia
30, del Parc Arqueològic
amb les restes de la Vil·la
Romana de Barenys i la
tradicional paella popular.
Com mana la tradició, el dia
30 d’octubre a les tres de la
tarda es va fer el llençament
de coets i la mascletà de
festa major. La tarda es va
amenitzar amb el concert i
ball de festa major amb
l’orquestra Meravella. El
diumenge es tancaven les
activitats festives amb actes
adreçats als més petits i amb
un torneig d’escacs a
l ’envelat. Al torneig,
organitzat pel Club d’Escacs
Salou, hi podien participar
tots els escolars prèviament
inscrits. El cost de la festa
estava pressupostat en 68.000 euros.

per Ramon Leal

fotos cedides
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Rbla. Catalunya, 6 - Tel. 977 390 171
VILA-SECA
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E-bussines
Formació
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CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DHIVERN
DE SANT ANTONI

PODEU PRESENTAR ELS TREBALLS FINS L’1 DE
DESEMBRE

Bases a les oficines del Patronat de Turisme o bé a
http://lapinedaplatja.info

PROMOCIONS
El Patronat de Turisme de Vila-seca participa en un
viatge de benchmarking a Escòcia, impulsat pel
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Observar el model turístic d’Escòcia ha estat l’excusa per
organitzar aquest viatge, del qual els tècnics en turisme de
diferents poblacions tarragonines n’han pogut extreure
opinions i idees força positives.
Destacant la unitat en la promoció, fet que valora les
diferents oportunitats que ofereix el país, a saber, identitat,
història, tradicions, però també golf, natura... tota la
promoció va dirigida a un sol objectiu. A la pràctica, per
exemple, dir que han eliminat bona part dels catàlegs en
paper i centren el seu potencial a Internet, oferint un
ventall molt ampli de possibilitats. A la Costa Daurada cada
opció té el seu catàleg personalitzat: natura, golf, sol i
platja, monuments, rutes... això provoca una segmentació
que distorsiona l’oferta global. En aquest sentit des de Vila-
seca ja fa temps que es treballa en la unitat del missatge a
donar, fet que demostren els catàlegs que any rere any
divulguen les bondats del nostre poble. També s’ha pres
bona nota de la sintonia entre administració i empresa
privada fet que allí ha donat fruits força positius.

ACTIVITATS
Una altra edició del Torneig de Golf-Platja a La
Pineda, la sisena edició dins el XII Circuit Català de
Golf Platja

6 edicions ja porta organitzant-se a la nostra platja aquest
torneig. Una activitat més destinada a fomentar la
desestacionalització de la temporada turística, però també
a promocionar en àmbits diferents al sol i platja. EL mercat
golfístic català és dels més nombrosos i el fet que hi hagi un
gran nombre de camps de golf a la Costa Daurada ajuda a
fer de reclam cap un segment de mercat diferent. Organitzar
durant un cap de setmana aquestes activitats ajuden a
aixecar una mica més el nom de La Pineda dins aquest món.
Paral·lelament s’organitzen activitats destinades a tots els
públics, especialment a la mainada, amb classes de paddel
i pitch & putt.
Enguany prop d’un centenar de jugadors han disputat els
18 forats de què constava el recorregut, una xifra superior
a la d’altres anys, fet que demostra la bona salut d’aquesta
iniciativa.
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Arriba l’anhelada millora de l’estació de
tren de Vila-seca

El ministeri de Foment invertirà 2,4
milions d’euros en la reforma de
l’estació de tren de Vila-seca.
Aquesta intervenció ha estat
llargament reivindicada pel municipi,
tenint en compte el precari estat de
les instal·lacions i el perill que
comporten. Les obres s’han
adjudicat a l’empresa Coalvi SA i
s’emmarquen en el projecte de
connexió del Corredor del
Mediterrani amb la línia d’Alta
Velocitat.

Tot i que el nombre d’usuaris ha anat
creixent amb els anys, l’estació de Vila-
seca es troba en un estat poc més que
deplorable. El 1990 es va tancar l’edifici
de l’estació i es van de deixar de vendre
bitllets, de tal manera que Vila-seca va
perdre categoria i va passar a ser un
simple baixador.
El mes greu, però, és l’estat de l’accés
a l’andana central, des d’on s’ha d’agafar
el tren. Per arribar-hi cal travessar les
vies per unes passeres de fusta
malgirbades, tortes, que rellisquen quan
plou i amb uns esglaons impossibles de
tan alts. L’accés no tan sols és difícil per
a persones amb mobilitat reduïda o per
a la gent gran. Anar amb una maleta o
un cotxet és tota una aventura. Tot
això sense tenir en compte que s’ha de
creuar una via per la que passen trens,
alguns d’ells de llarg recorregut o
mercaderies, que no paren i circulen a
gran velocitat.

Anys de revindicacions
El perill que comporten totes aquestes
circumstàncies va portar, ja fa deu anys,
a l’Ajuntament a emprendre una batalla
particular amb el ministeri de Foment,
per tal que s’arreglin les instal·lacions.
S’han denunciat irregularitats, fet
advertències i requeriments. Fa dos anys

el ple municipal va
aprovar un moció
exigint solucions a
la llavors ministra de
Foment, Magda-
lena Álvarez.
Després d’aquest
llarg periple, aquest
mes d’octubre
s’han adjudicat les
obres. Els treballs
s’iniciaran en breu i
suposaran la
inversió de 2,4
milions d’euros.

Un pas soterrani
i ascensors per
accedir a les
andanes
El projecte
presentat per
Foment contempla
una modernització
completa de les
actuals instal·la-
cions ferroviàries.
Es renovaran les
vies i les andanes i
es mil lorarà
l ’ a c c e s s i b i l i t a t
construint un pas
soterrani per als
vianants. S’hi podrà
baixar a peu per les
escales o amb
ascensor.
Amb la nova
c o n f i g u r a c i ó ,
l’estació de Vila-
seca comptarà amb dues vies generals.
S’hi accedirà des de dues andanes laterals,
enlloc de l’única andana central habilitada
ara. La intervenció també s’aprofitarà per
millorar el sistema d’electrificació i
seguretat.

Segons el ministeri de Foment, els treballs
es faran de forma planificada, de tal
manera que es garantirà en tot moment
el trànsit ferroviari mentre durin les obres.

per Anna Plaza

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

OPTICA
VILA-SECA

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

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

FincFincFincFincFincasasasasas
IndasolIndasolIndasolIndasolIndasol

VENDA DE PISOS, LOCALS
COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
Tel. 977 382 214
Fax. 977 382 011        43840  SALOU
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www.vila-seca.cat
la plana web de l'Ajuntament de Vila-seca

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

El cost de les obres és de 2.416.164
euros i les obres formen part de les
actuacions que està realitzant el Ministeri
per a la connexió del Corredor del

Mediterrani amb la línia d’alta velocitat
Madrid-Barcelona i amb la línia conven-
cional Reus-Tarragona. Les obres
consistiran en la modificació de les vies,
la construcció de noves andanes, la
construcció d’un pas inferior proveït de
les mesures necessàries per a donar servei
a les persones de mobilitat reduïda, fins i
tot amb ascensors, i la modificació de les
instal·lacions d’electrificació i de
seguretat.

Adjudicades les obres de
l'estació de Vila-seca

Del 26 al 30 d’octubre, ADIGSA  va
realitzar a Vila-seca  un curs de formació
pels nous tècnics de Borses de Mediació
per al Lloguer Social i Borses Joves.

En aquest curs hi van participar 16
tècnics del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, culminant així el procés
de desplegament de Borses de Mediació
en tota la província, que suposen un total
18 Borses de Mediació i la cobertura de
tot l'àmbit territorial.

La sessió inaugural del curs va
comptar amb la presència del regidor de
Joventut de l'Ajuntament de Vila-seca,
Josep Toquero; del director territorial
d’ADIGSA a Tarragona, Jordi Navarro;
del delegat territorial de Joventut del
Camp de Tarragona, Jean-Marc Segarra
i de la responsable de la Xarxa de Borses
de Mediació de Catalunya, Maria
Bordonau.

Xerrada dels cossos de
seguretat de Vila-seca als
alumnes del circuit d'acollida

La Policia Local de Vila-seca i els
Mossos d’Esquadra han coordinat
novament una xerrada informativa
emmarcada dins l’itinerari de visites de
coneixement del municipi de Vila-seca
del Circuit d’Acollida i Integració dels
nouvinguts.

A la sala d’actes del Centre Munici-
pal de Formació i Ocupació “antic hos-
pital 1794” van participar el Caporal
Josep Gomariz i l’Agent Roger Avilès
de la Comissaria de Mossos d’Esquadra
de Salou i Vila-seca i el Caporal Juan
Luís Martínez i l’Agent Montse Sans de
la Policia Local de Vila-seca.

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

Oberta la inscripció  al
Concurs Internacional de piano

Des del passat 13 d’octubre ha quedat
obert el termini d’inscripció per a la
primera edició del Concurs Interna-
cional de piano Paul Badura-Skoda
que s’ha de celebrar a l’Auditori Josep
Carreras de Vila-seca, entre els dies 13 i
20 de setembre de 2010.

Més informació a la pàgina web:
www.concursbaduraskoda.com

Curs de formació per a tècnics de
Borses de Mediació i Borses Joves
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Cinc-centes trenta-set persones es van
acostar a la Residència Vila-seca per do-
nar sang durant la 2a edició de la Marató de
Donació de Sang celebrada el dissabte 17
d’octubre. D’aquestes 537 donacions, 488
es van fer efectives i la resta,  49 en total,
varen ser oferiments de persones que en
aquell moment no varen poder donar sang.

El Banc de Sang i Teixits, l’Ajuntament
de Vila-seca, l’Associació de Donants de
Sang del Tarragonès, la Residència Vila-

537 participants en la 2a Marató de
Donació de Sang celebrada a Vila-seca

seca i el CAP Vila-seca, van organitzar
aquesta jornada amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre la necessitat de
prendre costum de donar sang.

La comissió organitzadora va com-
paginar la donació de sang amb una
jornada festiva i per això cal destacar la
gran col·laboració d’entitats, voluntaris,
empreses i institucions en l'organització
dels diversos actes i programes que van
envoltar la jornada de la Marató.

Xavier Farriol, tinent d’alcalde i regi-
dor d’Hisenda i Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Vila-seca va donar a
conèixer en roda de premsa el passat 30
d’octubre  les Ordenances Fiscals per a
l’any 2010 i la relació de les mesures
fiscals impulsades per l’Ajuntament
davant el context econòmic actual.

Aquest és el resum dels continguts:
- Vila-seca congela tots els seus

impostos (excepte el de les àrees
esportives i un de nou que s’incorpora,
concretament la taxa pels serveis de
telefonia mòbil per a les companyies).

- Tal i com es ve fent des del 1993,
Vila-seca no aplicarà Contribucions
Especials en les obres municipals.

- Continua el fraccionament de
pagaments en 4 terminis i s’incorpora la
possibilitat de fer els pagaments a mida
del contribuent, tant en terminis com
en quantitats.

- Continua el manteniment de
bonificacions com ara:

- el 90% de l’IBI a famílies
nombroses

- el 50% de l’IBI durant 3 anys a les
Vivendes de Protecció Oficial

- el 99% de la taxa de la brossa per a
pensionistes i jubilats amb pensió infe-
rior al salari mínim

- el 95% en les plusvàlues per a con-
jugues o parelles de fet per mortis causa

- el 40% en les plusvàlues per a
parents de primer grau per mortis causa

- el 100% als vehicles adaptats per a
minusvàlids i als vehicles històrics

- el 50% als vehicles elèctrics o
híbrids

- el 100% en el preu de la llar d'infants
a famílies de categoria especial

- el 50% en el preu de la llar d’infants
a famílies nombroses

- entre un 10% i un 40% de reducció
en el preu de la llar d’infants en funció de
la renda

- el 95% de l'ICIO en rehabilitació
de façanes i en obres d'interès municipal

- el 50% de l'ICIO en la rehabilitació
d'edificis de més de 25 anys i en edificis
que aprofitin l'energia solar.

L’Ajuntament de
Vila-seca congela
per a l'any 2010

els impostos i
taxes municipals

Inaugurades les obres de millora del
CEIP Antoni Torroja i Miret

El passat 14 d'octubre va tenir lloc la
inauguració de les millores realitzades al
CEIP Torroja i Miret de Vila-seca. En
concret, la millora més important ha estat
l'adequació dels paviments dels patis del
col·legi, que amb un cost de 235.000 euros
ha estat finançada per l'Ajuntament de Vila-
seca i pel Fons Estatal d'Inversió Local.

Tal i com apareix a la fotografia, l'acte
fou presidit per Josep Poblet, alcalde de
Vila-seca; per Francesc Roig, cap
d'inspecció del departament d'Educació i
per Carme Negrillo, directora del CEIP
Torroja i Miret, i va comptar amb la
presència de nombrosos alumnes,
professors i pares.
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Espai Blasi
per Jordi Blasi

LA GRIP NOVA

El vicari de Salou ha pregat als seus feligresos que combreguin
per la mà en comptes de per la boca. El mossèn vol evitar així
que la saliva d’un malalt que rebi la comunió pugui infectar un
altre que estigui sa. Aquesta mesura preventiva s’ha adoptat
per impedir possibles casos de contagi de grip A (també
coneguda com a grip nova), la nova pesta del segle XXI que
diuen que ens sotja. Sobta però que la profilaxi no hagi estat
aplicada per exemple dècades abans, ja que, parlant de grip,
la considerada comuna (la de cada temporada) mata entre
250.000 i 500.000 persones cada any a tot el món, mentre
que la grip nova, la que tanta por fa, encara no ha provocat
ni 6.000 morts.
Per la seva banda, la germana Teresa Forcades ha difós per
internet un vídeo titulat Campanes per la grip A (http://
vimeo.com/6790193), on reflexiona sobre aquesta nova
malaltia. És una intervenció, la seva, demolidora: durant 54
minuts que passen volant revela l’existència d’una campanya
de psicosi col·lectiva atiada tant per l’OMS com pels governs
sobre la perillositat d’una grip que ni és ni nova (és la mateixa
que la del 1918 i després sintetitzada en laboratori el 1977)
ni de moment tan perillosa com s’esbomba. Mentrestant, qui
treu profit econòmic d’aquesta situació d’alarma generalitzada
és l’omnipotent indústria farmacèutica.
Durant la seva exposició, la germana Forcades, que a més de
monja benedictina és doctora en Salut Pública, no deixa de
costat el rigor científic. Vull dir que no fa com el Jesús Sancho
Rof, aquell ministre de Sanitat de la UCD que per treure
importància a la intoxicació per l’oli de la colza va dir que l’havia

generat una cuqueta que quan cau a terra es mor. El vídeo
enganxa perquè denuncia el joc brut que practiquen els
laboratoris farmacèutics, perquè carrega contra l’injustificat
catastrofisme que impera arreu i sobretot perquè critica la
irresponsabilitat de les administracions a l’hora d’encomanar la
fabricació de milions i milions de dosi de vacunes contra una
pandèmia inexistent, quan aquests diners, en lloc d’anar a la
indústria farmacèutica, podrien servir perfectament per ajudar
els més necessitats. La crida final de la intrèpida religiosa és
també valenta: demana a la gent que no faci cas de les
recomanacions de les autoritats sanitàries i que no es vacuni,
perquè els efectes secundaris d’una vacuna que se’ns presenta
com a salvadora poden acabar provocant malalties pitjors que
la que pretén guarir.
Ara que s’ha complert l’aniversari de la segregació, potser hi
ha una cosa que el nostrat vicari tampoc no coneix: a Salou,
després de tot el patiment que la majoria arrosseguem des de
fa vint anys, estem com immunitzats, ja no hi ha virus que ens
pugui fer mal. Ni tan sols el de la ràbia*.

*«Ferran: ‘Rechazo ser Fill Predilecte si lo propone este equipo
de gobierno’» (Diari de Tarragona, 21/10/2009).

Correu Obert
Al diari de Tarragona del dia 5-10-2009,
a la pàgina d’economia hi havia un molt
bon escrit que parlava de Caixa de
Tarragona i la seva situació.
He de dir que fent referència al director
general, que és el cap i causa de tots els
mals de Caixa Tarragona, que aquest
senyor va venir de la mà del sr. Macià
Alavedra (CiU), que va haver de sortir
també per la porta del darrera de la
Generalitat, igual que el seu avalat a
Caixa Catalunya.
Mai s’han donat públiques raons del
perquè es va fer dimitir l’anterior director
general.
A la Provincial de Tarragona no hi havia
cap persona amb suficient preparació i
més arrelat al territori per donar el relleu
a l’anterior director general?
Quan aquest súper de las finances va
arribar a Tarragona va dir que en cinc
anys canviaria la caixa, n’ha necessitat
quinze... però l’ha liquidat.
En la seva actuació va haver de suportar
enfrontar-se al col·lectiu d’empleats,
sempre amb una actitud de prepotència
i de menyspreu cap als empleats, va
destrossar famílies, si algun empleat va
intentar opinar sobre les seves decisions
o va ser postergat o  acomiadat de forma

improcedent, i més d’un empleat va
haver de ser indemnitzat per ordre
judicial amb càrrec al compte de
resultats de la institució.
Un líder crea confiança, entusiasma,
guia als demés. Un capatàs crea temor,
ressentiment i busca culpables, i aquest
senyor sempre ha estat un capatàs.
Va pactar un salari (blindat) d’escàndol
amb el seu avalador que podia significar
un problema greu per a la caixa en cas
que s’hagués d’executar.
Article 57 apartat d dels estatus diu: «El
consell vetllarà per l’adequat control
dels riscos de l’entitat».
Les inversions més fortes es van fer a
Barcelona i a Madrid, el percentatge de
morositat més elevat que té la caixa és
precisament a Barcelona i a Madrid.
Aquesta caixa, abans que hi hagués
aquest senyor a la direcció, va arribar a
ser la numero u en xifra de negoci a la
província, havia aconseguit una
identificació amb el territori com cap
altra, la gent se la sentia seva (la
anomenaven carinyosament “la
caixeta”).
Caixa Tarragona va ser fundada amb
diner públic procedent de la Diputació,
és a dir, diner de tots, que per això és

qui hi te més representants al consell, i la
finalitat per la que va ser creada era
fomentar el desenvolupament econòmic i
social del territori i fer arribar els seus
serveis a totes les poblacions de la província.
Després va venir l’expansió bancària que
els permetia sortir de l’àmbit provincial, em
sembla bé, però sempre sense perdre la
finalitat per a la qual va ser creada.
Se’n podrien dir les mil i una d’aquest tipus
de directius, però els veritables responsables
són els membres del consell que hi ha
hagut en tot moment, a ells, que han
estat triats indirectament per votació
popular, els hi tocava vetllar perquè  els
estalvis de la clientela estiguessin ben
tractats, i per la finalitat que ha de tenir
una entitat sense ànim de lucre.
És una vergonya, ara que sembla que la
fusió és imminent, les declaracions de la
classe política, que posen de manifest que
l’única cosa que els preocupa és la cadira i
la civadera, enlloc de treballar per poder
oferir a la clientela una institució més
humanitzada, més social, més implicada
amb el territori i que doni el servei per al
qual va ser fundada.

Josep Forasté Saltó
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«Volia escriure una història de la lluita de
l’home contra la natura, per la supervivència»

Joaquim Biendicho Vidal, tal i com
ens explica ell mateix, és professor
de geografia i història a l’Institut
Martí i Franquès de Tarragona. Però
l’any passat va encetar una nova
faceta a la seva vida que li ha reportat
premis i reconeixement, la
d’escriptor. El 2008 publica una
novel·la, la seva primera novel·la,
titulada 1937 i guanya el premi Pere
Calders. D’aquesta gratificant
aventura, així com de la seva
vinculació amb Vila-seca i d’altres
aspectes personals i laborals, ens en
parla en aquesta entrevista per a El
Pont de Fusta.

Pont de Fusta: Presenta’t als nostres
lectors, qui ets i quina és la teva
relació amb Vila-seca?
Joaquim Biendicho: Vaig néixer a
Tarragona el 7 de novembre de 1964.
Ma mare és de Vila-seca, M. Josepa Vidal
Ferré (de cal Joy), i mon pare és d’Albelda,
a la Franja d’Aragó. Vaig estudiar el BUP
i el COU al Martí i Franquès i després vaig
marxar a Barcelona a fer la Carrera d’història
a la UB.
La meva relació amb Vila-seca és sobretot
amb el seu terme municipal perquè mons
avis, els Joy, tenien un mas prop de la
platja del Cal·lípolis i mons pares s’hi van
fer un xalet a la vora. Allí passava tots els
estius, caps de setmana, Nadals, etc. fins
als 14 anys.
Després de la carrera vaig preparar
oposicions per professor agregat de
Batxillerat (encara existien!!!) i les vaig
aprovar l’any 1991. Des d’aleshores sóc
professor de geografia i història.
Actualment imparteixo classes d’aquesta
matèria al IES Martí i Franquès. Estic
casat i tinc dos fills de 15 i 10 anys. Si
necessites alguna cosa més...

PdF: No, més que suficient. Voldria
saber si és la teva primera novel·la?
Havies escrit alguna altra cosa com
articles, assajos, contes, novel·les,
etc. anteriorment?
JB: És la meva primera novel·la. Amb
anterioritat escrivia contes, lletres de
cançons, però mai novel·la. A banda de
1937, només havia publicat una traducció
del català al castellà d’una novel·la d’un
bon amic, professor de català, anomenat
Abel Montagut. La novel·la es titula
L’enigma de l’aranya, i en castellà va
sortir a la venda com El Enigma de Dulwig
(Ed. Milenio).

PdF: Havies publicat algun d’aquests

contes?
JB: No.

PdF: D’on sorgeix la idea d’escriure-
la?
JB: Ufff. No hi ha un únic motiu. Per una
banda existeix el repte personal d’escriure
alguna cosa que tingués més de 50
pàgines. Pot semblar absurd, però aquest
repte en el meu cas existia. Només havia
escrit cosetes curtes, per cert molt
dolentes, i tenia ganes de demostrar-me
a mi mateix que podia escriure una narració
més llarga. És clar que aquí també influeix
l’instint quasi bé primari d’imitar els
escriptors que t’agraden, fer una novel·la
com les que fan ells, se sol dir, no?.
Per altra banda, ma mare em va passar un
manuscrit fet a mà de tres o quatre fulls
sobre la seva infantesa a la masia: penalitats
de la postguerra, alguna història familiar,
etc. I em va demanar que, ja que a mi
m’agradava escriure, li redactés. El que
va passar és que jo amb aquell material
m’ho vaig començar a inventar tot i a ma
mare no li va agradar gens ni mica, i així
va quedar la cosa... Vaig guardar el que
havia escrit a l’ordinador. Al cap d’un any
vaig recuperar el document, me’l vaig
llegir i no em va desagradar, vaig pensar
que en podia fer alguna cosa d’allò. El
vaig recuperar i partint de la idea d’una
família de pagesos de Vila-seca situada a
la guerra o a la postguerra, encara no ho
sabia, vaig començar a escriure.
De tot plegat fa més de 5 anys i jo estava
molt enganxat a l’escriptor nord-americà

Cormac McCarthy, a Celine i al premi
Nobel J. M. Coetzee, i vaig pensar que,
encara que La Pineda a principis de segle
XX no era el desert de Mojave (com el
que descriu McCarthy a Meridià de Sang),
podia/volia escriure una història de la lluita
de l’home contra la natura, per la
supervivència... Després tot això va anar
canviant, però un dels leit motivs també
va ser aquest. De fet mai vaig voler fer,
ni crec que ho sigui, una novel·la històrica,
ni una novel·la sobre la guerra civil.

PdF: Què hi ha de realitat i de ficció
a 1937?
JB: Bé, com ja t’he dit, la història està
basada en un lloc real (de fet aparèixer un
plànol al començament de la novel·la on
hi ha el mas de mon avi i altres indrets
reals, encara que es barregen en llocs
que no han existit mai, com per exemple
el Tros d’Amunt, o l’Aiguamort o ca la
Cabrera) i en una família real (els Joy)
però quasi bé tot el que els hi passa és
inventat. És clar que hi ha coses que has
sentit de petit per casa, o que fins i tot
has viscut, com anar a girar l’aigua, o anar
a pescar, veremar, de petits jugàvem en
els refugis antiaeris que encara hi ha per
allà, o al búnquer del Racó o al del
Cal·lípolis, però torno a repetir, a banda
d’això i que suposo que utilitza qualsevol
escriptor, la resta es inventada.

PdF: No conec el funcionament del
premi Pere Calders, però suposo que
s’ha de presentar el manuscrit per

Joaquim Biendicho, autor de la novel·la guanyadora del Premi Pere Calders de
Literatura Catalana 2008

per Robert Rodríguez
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participar-hi. En tot cas, va ser
escrita amb aquest objectiu o es va
presentar l’oportunitat un cop ja
l’havies acabada?
JB: La novel·la ja estava escrita. L’havia
acabada no feia gaire, potser uns sis
mesos, em vaig assabentar del premi i la
vaig presentar. També l’havia presentat
en algun premi més.

PdF: Què comporta i què significa
obtenir un premi com el Pere
Calders?
JB: A nivell personal et diria que quasi
bé no es pot explicar. Jo crec que tota
persona que escriu, pinta, fa música,
etc. el que vol és fer arribar la seva obra
a la gent. Un premi com el Pere Calders
et dóna l’oportunitat de publicar en
una editorial, Editorial Proa, molt potent
que saps que tindrà difusió a tots els
territoris de parla catalana, i això NO TÉ
PREU. En un altre sentit et dóna una
moral i unes forces increïbles per
continuar escrivint, això també és molt
important.

PdF: I a nivell econòmic?
JB: A banda de la publicació del llibre
per l’Editorial Proa el premi en metàl·lic
són 6.100 euros.

PdF: Em vas comentar que el premi
te’l donarien realment a principis de
novembre. Per què aquest impàs de
temps abans no tens el premi a les
teves mans?
JB: El premi sempre s’havia entregat el
mes de març, però aquest any, sembla
ser que per qüestions pressupostàries,
ho han ajornat al novembre per fer-ho
coincidir amb l’entrega del Premis Nacionals
d’Educació.

PdF: I quan i on serà exactament?
JB: L’entrega és farà el dia 9 de novembre

a les 18.30h a l’Auditori de Barcelona.

PdF: Hi ha prevista la presentació de
la novel·la a Vila-seca?
JB: Sí, sí, hem de concretar la data, però
ja em vaig entrevistar amb el Sr. Toquero
i segurament es farà a mitjans de
novembre.

PdF: Tens en ment alguna altra obra
o de moment assaboriràs l’èxit
d’aquesta i ja ho veurem més
endavant?

JB: Quan vaig acabar 1937 pensava que
mai més escriuria una novel·la, o que
passaria molt de temps abans no
comencés una altra cosa. La seva
elaboració va ser molt llarga precisament
perquè era la primera i perquè la vaig fer
i refer vint mil cops. I de fet te n’adones
que és una feinada increïble escriure
alguna cosa mitjanament bé. No crec en
allò de la inspiració i tot això. El que de
veritat funciona és la feina, les hores de
treball. Res més. Al cap de poc d’acabar-
la, però, em va entrar el cuc d’escriure
alguna cosa completament diferent, i
vaig començar l’esborrany d’una novel·la
en primera persona, situada a l’actualitat
i en diferents ciutats europees... i amb
això estic treballant ara.

PdF: La família encara conserva la
finca on es desenvolupa la trama de
la novel·la?
JB: No els meus pares s’ho van vendre
quan jo tenia uns 14 aproximadament.

PdF: Has pensat mai en què la teva
vida pot fer cap a Vila-seca?
JB: Home.... la vida dóna moltes voltes,
però la veritat, tinc la vida “muntada” a
Tarragona, bé en una urbanitzacio que
està al Catllar, a tocar dels Pallaresos.

PdF: Doncs et desitgem molta sort
en aquest nou projecte i en tots els
que emprenguis en un futur.
Esperem veure’t a Vila-seca
presentant 1937 aquest mes de
novembre.
JB: Gràcies, també espero que ens veiem
ben aviat.

Portada de la novel·la 1937, escrita per
Joaquim Biendicho

Entrevista a Joaquim Biendicho, guanyador del Premi Pere Calders
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Bon Vent
per Xavier Graset i Forasté

20 ANYS DE SALOU SOL

Ja fa vint anys que Salou és lliure, si
agafem l’expressió, la crida que van
popularitzar les associacions que van
promoure la seva segregació municipal.
Vint anys, que han fet doblar el
pressupost de Salou respecte el de Vila-
seca, i que han generat també una
onada de construcció, quan semblava
que la sostenibilitat turística ja podia
haver arribat al seu límit. Vint anys que
encara són massa justos per acabar de
cohesionar tota la població en un esperit
de poble, i que tenen el repte afegit,
també a Vila-seca, de l’última onada
migratòria.
I potser n’hauran de passar uns quants
més perquè la gestió municipal s’acabi
al l iberant d’algun dels seus tics
fundacionals, a risc que siguin estructurals:
el conflicte permanent, l’enfrontament
amb petjada violenta, la divisió intestina,
la vanitat personal per damunt de la visió
de conjunt.
Hi he pensat aquests dies, arran de
l’aparició del llibre “Ni un pam. Crónica de
la segregación de Vila-seca y Salou” de
Jordi Blasi. Un brillant  exercici de crònica,
de relat periodístic. Recorda, analitza,
sobre el perquè de canvis de criteri de les
nostres institucions, del Govern de la

Generalitat, del Consell d’Estat, del
Tribunal Suprem. Parla “d’agents
dobles,” de manipulació de sentiments,
d’acceleracions i frenada del procés,
d’interessos polítics. De vanitats i
personalismes. D’enfrontaments i
divisions internes entre segregacionistes,
vagues de fam i també de violència. Un
perfecte colebrot.
Això, que va formar part de la lluita per
aconseguir la llibertat municipal salouenca,
sembla que no hagi acabat de
desaparèixer del tot de la política actual.
És clar que hi ha contradiccions arreu,
començant pel criteri del propi Govern
que creu que hi ha un excés de municipis
a Catalunya, però que fa un doble joc i
s’ha d’acabar empassant una segregació
via Tribunal Suprem de Madrid.
Per esmentar-ne una de definitòria, Blasi
recorda com va perillar Port Aventura,
amb Salou ja segregat però mai content,
justament pels “pams”. Un veritable joc
dels disbarats. Salou que obtenia la
independència, menystenia la possibilitat
que s’instal·lés al seu nou terme un
revulsiu econòmic mai conegut en la
inversió turística. I tot plegat encara era
més surrealista, si tenim en compte que
el terme que defensava Salou estava
triat a l’atzar, on no se seguia cap criteri
ni històric, ni orogràfic, tots els propietaris

eren pagesos de Vila-seca lògicament, i
on un rotulador gruixut, divideix hotels i
finques que són de dos llocs, com el cas
flagrant de l ’hotel Donaire, on 80
habitacions tributen a Salou, i 20 a Vila-
seca, i on no se sentia còmode ni el Cap
de Salou.
Què va fer que es concedís la segregació,
quan ningú ho creia, i quan molts dels
fundadors del moviment trobaven que
havien canviat tant les raons objectives
per demanar-la, que (en la intimitat) ja ni
la desitjaven?
Blasi insinua un xoc d’interessos: els de les
químiques, que van precipitar la segregació
de Salou, amb idea que no es fes el parc.
És en la composició dels membres  de la
Sala del Tribunal Supremo on s’ha de
buscar? És la insistència i personalitat de
l’advocat Gallego, la que ho va possibilitar?
De ben segur que amb aquest lletrat, ja
traspassat, al capdavant de qualsevol
partit sobiranista, Catalunya ja seria
independent.
Jordi Blasi manté que la “segregació ha
transformat la gent”. És clar i s’haurà de
transformar més. Queda pendent superar
aquests tics motors, aquest solatge, que
modestament crec, encara marca el
present. Potser hi ajudaria saber tota la
veritat.

per Antoni Mas
A la fresca

-Ja tenim el fred aquí i el jovent venent
castanyes per les cantonades…
- Passant, passant ja som a Tots Sants i
la celebració dels Difunts…
-Home!, tant com celebració dels Difunts,
què vols que et digui, més aviat
recordança dels que no hi són i que res
s’ emportaren a l’altre món i ens van
deixar el record...
-Doncs més d’una vegada s’han  emportat
coses cap al més enllà, i aquí va quedar el
record...
-Això que dius...,podria ser que tinguessis
raó, perquè un de la Canonja em deia,
que quan anava a comprar pa cada dia,
es trobava a la vídua d’un conegut seu
que explicava com s’ho feia per trobar
consol al seu estat i era que quan estava
a casa parlava amb el seu marit, cada dia
sens falta. I aquell que anava a comprar
pa li va dir: Doncs demà quan parlis amb
ell , digues-li  que aquell deute que tenia
amb mi, a veure si ho arreglem  que no
me’n oblido. Renoi!,  no va tornar a dir res
més...

-Ho veus com sí que de vegades se’n
emporten coses i deixen record per
sempre...
-Fa anys van cridar al Ramon Graset  :
Què podries venir amb certa urgència a
casa a pintar? és  que el sogre està a
punt de traspassar i hauries de donar una
repassada pel passadís i la habitació. I ja
tens al Ramon amb uns plàstics tapant
mobles, el llit amb el vell dintre, ara el
tapo d’un costat, ara de l’altre- A veure
si no taquem la roba...,si teniu calor m’ho
dieu..., - anava dient el Ramon per
dissimular -, i el malalt amb veu molt dèbil:
Ramon vas molt de pressa,  la cosa deu
anar molt justa, vols dir que podràs
acabar d’hora?...
Ara t’explico el què va passar a la plaça de
Flix.  Josep Anton Ràfols estava treballant
a la fusteria i sent remor de gent per
fora, guaita i va veure gent que anaven
a auxiliar.  Josep Anton també es va
afegir per ajudar, i va veure  que l’Esteve
Saltó  “Gafarró”,  estava desmaiat a
terra, amb les filles, la Natàlia, la Lourdes

i la Josepa rodejant-lo, donant-li copets a
la cara i dient-li angoixades: Pare, pare!
Què us passa, desperteu !. I l’home poc
a poc va anar obrint els ulls, va aixecar una
mica el cap mirant les cares de la gent que
l’envoltaven,  i  les filles i la gent es van
tranquil.litzar i Josep Anton al veure que
anava tornant tot a la normalitat, va
marxar.  Ja calmats i sense el veïnat pel
voltant, el pare ja refet, va preguntar a
les filles: Què us heu espantat?.I les filles:
No pare,no, només faltaria!. I el pare:
Doncs jo sí, perquè quan he obert els ulls,
i he vist al fuster m’he dit- Renoi!, ja
m’havien donat per mort i han anat a
buscar al fuster perquè em prengués les
mides per fer la caixa.
-Quin ensurt va tenir el “Gafarró” quan va
pensar que l ’anaven a engabiar
definitivament...
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El dia 13 d’octubre es va iniciar el nou
curs 2009-2010 de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran, amb
presència de la regidora
d’ensenyament, la Sra. M. Àngels
Ponce, i del coordinador dels cursos,
el Sr. Josep M. Sabaté, que va impartir
la primera classe, la qual va centrar-se
en la figura de Felip V, dues vegades
rei d’Espanya. El dia 27 d’octubre, el
professor Josep M. Allepús va oferir
una interessant lliçó sota el títol de
“Com ens intenten manipular
mitjançant l’estadística”.
Aquest és ja el sisè curs de l’Aula i les
inscripcions, de moment, sobrepassen
la cinquantena d’alumnes d’edats
compreses entre els 60 i els 85 anys.
Es recorda i convida tots els majors de
60 anys que encara poden inscriure’s
al Departament d’Ensenyament del
nostre Ajuntament, doncs les divuit
classes que estan anunciades per a
aquest curs, així com l’excursió cultural
que es fa a la primavera, són molt
interessants i ens ajuden al mateix
temps a mil lorar els nostres
coneixements.
Les lliçons previstes per al mes de
novembre seran el dia 10 (“El gospel,
orígens i evolució) a càrrec de la
professora de música, la Sra. Carme
Domingo, i el dia 24 (“La mort digna”),
per part del Sr. Eduard Prats.
Pel que fa al mes de desembre, el Dr.
Enric Contreras exposarà “La utilitat
de la sang del cordó umbilical” el dia 1,
i el Sr. Manel Sanromà parlarà sobre
“L’astronomia en la història i la cultura”el
dia 15.

Joan Garriga Baiget

LA CAPSA DE MÚSICA ES
PREGUNTA: DE QUIN COLOR ÉS LA
MÚSICA?

Quan la situació política, econòmica i
social d’un país o, encara més, la situació
política a nivell internacional trontolla, la
resposta cultural sol ser molt interessant.
Es diu que els pobles que han patit
episodis durs al llarg de la seva història
són els que aporten més riquesa en el
terreny artístic. En aquesta entrega de
la capsa de música volem analitzar el que
passava a l’Europa d’entreguerres a nivell
musical, i en especial, la situació -
aparentment antagònica- viscuda a Rússia
i a Alemanya simultàniament.
Després de la Primera Guerra Mundial, a
Rússia ja s’havia donat la revolució que
donà pas al comunisme encapçalat per
Lenin i continuat (al mateix temps que
endurit) per Stalin. En el cas alemany, la
fi de la Gran Guerra encaminà el país cap
a l’escalada del nacional-socialisme. Dos
règims, doncs, ideològicament
antagònics, totalment oposats que,
malgrat tot i com veurem, acaben
refusant i propiciant un producte similar
a nivell musical. El cas rus encarna el
paradigma de la música nacionalista,
aquella que descriu el tarannà del seu
poble i la seva aferrissada lluita per
aconseguir una igualtat de les classes
treballadores reclamada ja a Europa
gairebé dos segles abans. Si escoltem,
per exemple, les simfonies de Txaikovsky
-un exemple il·lustratiu podria ser el
primer moviment de la número 5- ens
trobarem cara a cara amb moments
d’un sentiment desgarrat, d’altres dotats
d’una força brutal -gairebé irracional-,
plor, temença, amenaça, combinats amb
melodies de gran bellesa, melodies
bucòliques que ens traslladen a les grans
esplanades del país; per tant, una barreja
de sensacions que transmeten, en última
instància, la lluita agonitzant i eterna
d’un poble. El cas alemany a la primera
meitat del segle XX personifica
l ’avantguarda per excel·lència,
avantguarda que és fruit d’un dels règims
democràtics més progressistes del
moment com fou la República de
Weimar, totalment avançada al seu
temps, i per tant, massa moderna per a
la realitat alemana dels anys 20, la gran
perdedora d’una guerra brutal. Durant
aquests anys afloraren les tècniques
musicals  més allunyades de la tonalitat,
com el dodecafonisme instaurat per
Schoenberg i dos dels seus deixebles
(Alban Berg i Anton Webern). Una música

que, a fi de comptes, volia evadir-se de
la cruesa de la realitat apelant a la manca
de sentiment, a la racionalitat i al refús de
tot allò susceptible de ser qualificat com
a bell, bonic, agradable.
 Arribant als anys 30 ens trobem, doncs,
amb les principals figures d’ambdós règims
al poder: Hitler i Stalin. En el cas alemany
el govern del führer creà l’anomenada
Entartete Musik -música degenerada-
per englobar tota aquella música
procedent de compositors d’origen jueu,
així com també tota aquella música
trencadora, experimental i un tant
provocadora. Paral·lelament, a Rússia es
perseguí  la música definida com a
formalista, és a dir, aquella que s’allunyés
dels patrons afins a la música tradicional,
de bella simplicitat, tonal i agradable.
Així, els compositors més  destacats de
l’època foren perseguits en els dos
escenaris.
Quelcom ha de tenir l’audició musical
capaç de preocupar als màxims dirigents
de règims totalitaris, ja siguin de dretes
o d’esquerres, però ambdós amb la
voluntat expressa d’erradicar  qualsevol
símptoma de novetat. És clar que tot allò
que remogués -encara que fos
mínimament o de manera subtil- l’ànima
o l’esperit del poble en moments on la
repressió i la por havien de dominar, no
interessava en absolut. Stalin refusava
l’avantguarda alemana i, de fet, tot allò
provinent d’Europa per por a contaminar
el país del capitalisme; i no només això
sinó que qualsevol mínima llicència per
part del llavors compositor més famós, i
dels pocs que continuà residint a la
Rússia del moment, Shostakovich, fou
perseguida sense pietat, matant a familiars
ben propers al compositor i torturant-lo
psicològicament.
Així, tant un règim com l’altre aprovaren
únicament aquella música provinent de
la tradició, fent al·lusió a un passat remot
carregat de misticisme. Per tant, ens
preguntem..té color la música? es vesteix
de vermell , de blau o de quin color? Tot
depèn d’aquell que l’escolti i el context
en què ho faci. Mentrestant, s’obre la
capsa de música i sona... Shostakovich:
Simfonia número 7, primer moviment
(amb especial atenció a partir del minut
5’45’ ’, aproximadament). Descriu
l’entrada dels alemanys a Leningrad
durant la Segona Guerra Mundial. Fou
una de les simfonies controvertides del
compositor i, per tant, sota sospita per
part de la cúpula de poder stalinista.

Aules d’extensió
universitària per
a la gent gran de
Vila-seca

La Capsa de Música
per Laura Gené
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Plens i Juntes de Govern
Ple de Vila-seca
Vila-seca congela els
impostos i les taxes
municipals

Els impostos i les taxes municipals es
mantindran invariables l’any que ve.
L’equip de govern ha decidit congelar-
los per tal de no incrementar la pressió
fiscal sobre les famílies, en aquests
temps de crisi. La proposta
d’ordenances fiscals va ser aprovada
en el plenari amb els vots a favor dels
regidors del govern (CiU) i el regidor
del PP. Els cinc representants del PSC
van optar per l’abstenció.
El debat sobre les ordenances fiscals va
centrar bona part del ple celebrat el
passat 30 d’octubre. El tinent d’alcalde
d’Hisenda, Xavier Farriol, va destacar
“l ’ important esforç que realitza
l’Ajuntament no pujant els impostos l’any
que ve”. Farriol va explicar que s’ha adoptat
aquesta mesura per responsabilitat, tenint
en compte que la crisi afecta de ple
moltes famílies del municipi.
El tinent d’alcalde va assegurar que
l’Ajuntament té marge per adoptar
aquesta mesura gràcies a la política de
racionalitat que s’ha seguit els darrers
anys. Així i tot, reconeix que el pressupost
de 2010 serà difícil, perquè també es
reduiran les transferències de l’Estat.
En la sessió plenària, Farriol també va
explicar que es mantindrà el sistema de
fraccionament dels impostos i el ventall de
bonificacions fiscals. Aquestes inclouen
per exemple, una reducció del 90% de
l’IBI per a les famílies nombroses, un
descompte del 50% per als vehicles
elèctrics o híbrids, un 95% en la llicència
d’obres per a la restauració de façanes i un
50% per a la instal·lació de plaques
fotovoltàiques. També es mantenen els
descomptes a les llars d’infants per a les
famílies nombroses. Així mateix, el 2010
seguiran sense aplicar-se contribucions
especials.
El responsable d’Hisenda també va ressaltar
que l’any que ve es farà un major esforç
per divulgar el sistema de fraccionament
personalitzat dels impostos, que es fa en
funció de les necessitats del contribuent.

L’opinió de l’oposició
El regidor del PP, Jordi Camarassa, va votar
favorablement al projecte d’ordenances
fiscals. Va agrair l’esforç per no incrementar
la pressió fiscal, però va recordar a l’equip
de govern que els anys anterior els
impostos i taxes havien pujat per sobre de
l’IPC. Camarassa també es va mostrar
partidari de crear noves bonificacions per

a aturats de llarga durada, joves amb
rendes baixes i per a empreses que
contractin persones sense feina del
municipi. A més, es va mostrar partidari
de fraccionar més els pagaments.
En una línia similar es va manifestar el
portaveu del grup socialista. Alberto
Miñambres va recordar que l’any passat
ells ja van proposar congelar impostos,
perquè no hauria afectat la balança
d’ingressos. Els socialistes celebren que
el govern municipal hagi decidit finalment
adoptar aquesta mesura, però critiquen
que no es plantegi encara una revisió de
les taxes de l’aigua i les escombraries.
Segons Miñambres, ja és hora d’implantar
un sistema que premiï l’estalvi en el
consum d’aigua i la recollida selectiva
dels residus. Per aquests motius els cinc
regidors del PSC es van abstenir en la
votació.

Taxa pel servei de telefonia mòbil
El Ple municipal també va aprovar, en
aquest cas per unanimitat, la creació
d’una nova taxa que hauran de pagar
les empreses de telefonia mòbil per l’ús
que fan del domini públic. La quota, que
hauran d’abonar al cap de l’any, ve
determinada per un seguit de factors
de tipus tècnic, entre els quals destaca
el nombre d’abonats de cada
companyia. Així, per exemple, aquest
2010 Movistar haurà de pagar 41.548,86
euros i Vodafone 28.379,58 euros. En
canvi Yoigo, amb molts menys usuaris,
només haurà d’abonar 194,79 euros.
La llei d’Hisendes Local de l’any 2002 ja
preveu la imposició d’aquest tipus de
tributs a les empreses de telefonia.
Recentment hi ha hagut sentències
favorables del Tribunal Suprem al
respecte i, per aquest motiu,
l’Ajuntament de Vila-seca ha decidit
t irar-lo endavant. Aquesta nova
ordenança fiscal s’ha articulat seguint el
model base que proposa la Diputació de
Tarragona.

Modificacions de crèdit
El ple va aprovar, amb el vot en contra
del PSC i l’abstenció del PP, la segona
modificació de crèdit del pressupost
general d’aquest 2009. Suposa la
incorporació de 706.500 euros, que es
destinaran a despeses no previstes
inicialment. Una part important, 551.500
euros corresponen a la incorporació del
romanent de tresoreria.
Els socialistes van criticar una certa manca
de planificació en algunes partides, que
s’han de suplementar any rere any. El
tinent d’alcalde d’Hisenda va explicar
que l’Ajuntament de Vila-seca fa les
mínimes modificacions de crèdit possibles

i que aquesta s’adopta més per criteris
tècnics, que per una necessitat real.

L’oci nocturn, restringit al polígon
l’Alba
En el ple també es va aprovar una
modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal per regular la implantació
de bars musicals i discoteques al municipi.
D’aquesta manera queda prohibida
l’obertura d’aquest tipus d’establiments
a la Rambla i als blocs Sant Esteve, a tocar
de l’Estadi Municipal. També es prohibeix
en el Pla Parcial VI-3, situat entre
l’avinguda Ramon d’Olzina, la via del tren
i el Raval de la Mar. Aquest pla parcial,
encara per urbanitzar, està reservat a la
indústria d’aparador. Fins ara el POUM
permetia l’obertura de locals d’oci nocturn
en aquests tres àmbits. Amb els canvis
introduïts aquest tipus de negocis queden
restringits al polígon l’Alba.
Aquest fet va provocar una airada
confrontació entre el portaveu socialista,
Alberto Miñambres i l’alcalde, Josep
Poblet. Miñambres considera que aquesta
modificació del planejament urbanístic
impedirà que el nucli de Vila-seca arribi a
disposar mai d’una oferta d’oci nocturn
de qualitat. El portaveu socialista entén
que es prohibeixi aquesta activitat en les
zones habitades, però troba
incomprensible que també s’impedeixi
en un pla parcial encara per desenvolupar
i reservat a indústria aparador. Creu que
el PP-VI 3 seria un bon espai per ubicar-
hi discoteques o pubs, si hi hagués
empreses interessades. En canvi, creu el
polígon l’Alba no és una bona opció. En
primer lloc perquè queda massa apartat
del centre i s’hi ha d’anar amb cotxe,
però també perquè en altres polígons
similars s’hi ha acabat registrant problemes
d’incivisme quan s’hi ha obert zones
d’oci.
L’alcalde va defensar la decisió adoptada.
Poblet diu que la modificació del POUM
no impedeix que Vila-seca disposi d’oci
nocturn, sinó que tan sols delimita les
zones on no n’hi pot haver. Va rebatre
els arguments de Miñambres, afirmant
que el PP-VI 3 no és un espai
urbanísticament adequat. A més, va dir
que aquest és el moment d’ordenar
aquestes qüestions, perquè cap empresa
ha manifestat la seva intenció d’obrir un
establiment d’oci en aquests punt i, per
tant, no s’entra en conflicte d’interessos.

Nou impuls a l’ARE de la Canaleta
El ple també va aprovar per unanimitat la
creació del consorci urbanístic per
desenvolupar l ’Àrea Residencial
Estratègica de la Canaleta. Aquest
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consorci està integrat per l’Ajuntament
de Vila-seca i l’Institut Català del Sòl.
El projecte de les Àrees Residencials
Estratègiques (ARE) va ser impulsat fa
dos anys per la conselleria de Medi Ambient
i Habitatge, per tal de pal·liar la manca
d’habitatge protegit a Catalunya. El març
d’enguany es va aprovar definitivament
el pla director urbanístic de les ARE del
Camp de Tarragona.
L’ARE de la Canaleta ocuparà una
superfície de 8 hectàrees situada entre la
partida del Castell i l’autopista AP-7. Està
previst construir-hi 396 habitatges, dels
quals la meitat seran de protecció oficial.
A la demarcació de Tarragona s’han
planificat 17 Àrees Residencials
Estratègiques, que suposaran la
construcció d’uns 21.000 nous
habitatges.

Consorci per a la Competitivitat del
Turisme i l’Oci
Els 17 regidors del ple també van aprovar
per unanimitat la creació del Consorci per
a la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les
comarques de Tarragona. Aquest
organisme estarà integrat per
l’Ajuntament de Vila-seca, la Fundació
d’Estudis Turístics de la Costa Daurada i la
Universitat Rovira i Virgili. La seva funció
serà desenvolupar un seguit de mesures
per millorar l’oferta turística i d’oci al Camp
de Tarragona.
Aquest projecte suposarà una inversió
d’1.137.200 euros. La meitat els aportarà
la Unió Europea a través d’una subvenció
dels fons Feder. La Diputació de
Tarragona també s’ha compromès a pagar
284.300 euros, que corresponen al 25%
de la inversió prevista. La resta ho haurà
de finançar l’Ajuntament.

Moció contra la violència de gènere
El ple es va cloure amb l’aprovació d’una
moció unitària contra la violència de
gènere, que va llegir la regidora de serveis
socials, Maria dels Àngels Ponce.
Aquest text condemna l’assassinat de la
vila-secana Josefina Ruiz Bermejo a mans
del seu marit el passat 4 d’octubre, i
expressa el condol als familiars de la
víctima.
A través d’aquesta moció, l’Ajuntament
també assumeix i proclama com a propi el
principi de tolerància zero envers la
violència de gènere i es compromet a
desenvolupar accions des de l’àmbit local
per posar fi a aquesta xacra.
A més, es demana al govern de l’Estat
que faci tot el possible per desenvolupar
plenament la Llei de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència Masclista, que
inclou actuacions en l’àmbit policial, judicial
i assistencial.

Ple de Salou
Salou puja un 3,9% l’IBI
i la taxa de residus

El ple de Salou ha aprovat les
ordenances fiscals de 2010 amb els
únics vots a favor dels regidors de
l’equip de govern, format per FUPS,
PP i el regidor convergent Marc
Montagut. Els altres dos regidors de
CIU i els representants del PSC i RDS
hi han votat en contra. L’Impost de
Béns Immobles, la taxa de residus i
l’impost de circulació de vehicles
s’incrementen un 3,9%.

L’equip de govern ha defensat aquest
increment recordant que és inferior al
que es va aplicar l’any passat, del 4,9%.
A més, es va remarcar que de les 33 taxes
i impostos existents, només se
n’incrementen 11. Les 22 restants es
mantindran congelades. El regidor de
l’Àrea de Gestió Econòmica, Jesús
Barragán, va destacar que es mantenen
invariables aquelles ordenances
relacionades amb la promoció de l’activitat
econòmica i aquelles que fomenten
l’activitat social i cultural, com les quotes
de les llars d’infants o les activitats
esportives. També es congela la tarifa de
l’aigua.
L’oposició va carregar durament contra
aquest increment dels impostos, que
qualifiquen de desmesurat, tenint en
compte que fa mesos que l’IPC és negatiu.
Els tres grups a l’oposició calculen que
l’augment del 3,9% està cinc cops per
sobre de la inflació. El portaveu de RDS,
Pablo Otal, va apuntar que els impostos
que s’apugen són els que tenen una
repercussió més general. Segons Otal
l’IBI, la taxa de la brossa i l’impost de
vehicles representen ben bé el 90% dels
ingressos de l’Ajuntament. L’oposició
considera que l’equip de govern adopta
aquesta mesura per tal de compensar
l’actual descontrol en la despesa de
personal.

Modificació de crèdit i auditoria
El ple municipal també va aprovar una
modificació de crèdit, la segona des que
la primavera passada l’actual equip de
govern va accedir al poder, a través d’una
moció de censura. Aquesta modificació
de crèdit suposa la incorporació de
2.654.776 euros. La major part
procedeixen del romanent de tresoreria.
També en deriven de majors ingressos
d’altres administracions i d’una contenció
en la despesa de les regidories. El regidor

de Gestió Econòmica, Jesús Barragán,
va criticar els comptes de l’anterior
govern, a qui va acusar de manca de
planificació. Va explicar que només en
sous, una partida que es pot planificar,
s’havien deixat de consignar 1.999.313
euros.
Per aquest motiu, l’equip de govern ha
encarregat una auditoria per aclarir els
comptes de la primera part del mandat,
en què governaven els partits ara a
l’oposició. S’analitzarà el període que va
des de les eleccions municipals el 2007,
fins l’abril d’enguany quan es va produir
la moció de censura.

Hotels enlloc de ressorts
Aquest mes d’octubre el ple de Salou
també ha aprovat una modificació puntual
del Pla Municipal d’Ordenació Urbana
que afecta el sector 03, on està previst
fer una zona hotelera. Amb els vots a
favor de l’equip de govern, RDS i
l’abstenció de la resta de regidors s’ha
aprovat una modificació dels paràmetres
inicials inclosos en el POUM. Es canvien
els sis hotels-ressort previstos, amb més
de 40.000 metres quadrats cadascun,
per un tipus d’establiment hoteler més
petit. Aquest canvi s’ha adoptat per
atreure més promotors, ja que la inversió
inicial per fer un hotel és més baixa que
tota la que requereix un ressort. Amb el
nou planejament es contemplen dues
parcel·les de 36.000 m2, dues de 30.000
i 4 de 18.000.

Nou impuls a l’Escola Internacional
El plenari municipal també va donar llum
verda a la segregació d’un solar municipal
per a fer-hi la futura Escola Internacional.
Aquest solar, de 10.000 m2, està situat
a la zona del CRT a tocar de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra. L’alcalde de
Salou, Pere Granados, considera que
aquesta ubicació és immillorable, perquè
ofereix bones comunicacions. En el futur
hi haurà una parada del Tramcamp i una
estació de Renfe.
Amb la incorporació d’aquest solar, l’Escola
Internacional, comptarà amb una
superfície total de 32.000 m2. L’alcalde
va explicar que en paral·lel s’està treballant
en el plec de clàusules que regirà la
concessió d’aquest centre. Granados
considera que la nova proposta millorarà
la de l’anterior govern. L’alcalde ha
explicat que aquesta nova escola serà
internacional, no simplement en anglès
com s’havia previst inicialment.
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Esports
FUTBOL

1a Categoria Territorial Grup 6
Icomar / Vila-seca                           0-1
Vila-seca / Alcanar                          1-2
Ampolla / Vila-seca                          3-1
Vila-seca / Ascó                             0-1
Valls / Vila-seca                              0-1
Vila-seca és 13è, amb 3 pg, 5 pp i 9 punts

2a Categoria Territorial Grup 2
Vila-seca B / Alhambra                    1-5
Tarragona / Salou                           1-2
Alcover / Vila-seca B                        4-3
Salou / Duesaigües                         2-1
Vila-seca B / Maspujols                    2-1
Falset / Salou                                2-2
Vila-seca B / La Selva                      3-1
Salou / E. Canonja                          1-3
Despertaferro / Salou                      0-1
Salou és 4t, amb 6 pg, 1 pe, 1 pp i 19
punts
Vila-seca B és 12è, amb 3 pg, 4 pp i 9
punts

3a Categoria Territorial Grup 23
Montbrió / Salou                            2-0
Salou B / La Selva B                       1-3
Marina Cambrils / Salou B                 4-4
Salou B / Porrera                            4-0
Salou B és 7è, amb 1 pg, 1 pe, 2 pp i 4
punts

Juvenil 1a Divisió Grup 8
L’Hospitalet / Vila-seca                    2-0
Vila-seca / Torredembarra               0-4
Pare Manyanet / Vila-seca                3-2
Roda de Barà / Vila-seca                  3-2
Vila-seca / Valls                              2-0
Vila-seca és 11è, amb 2 pg, 4 pp i 6 punts

Juvenil 2a Divisió Grup 7
La Floresta B / Salou                        3-
5
Cambrils B / Vila-seca                      2-2
Salou / Escola S.Pere i S.Pau            4-1
Vila-seca B / Tarragona                    4-1
Salou / La Salle Reus                      3-2
Duesaigües / Vila-seca B                  1-9
Vila-seca B / Torreforta B                 3-2
Vila-seca B és 1r, amb 3 pg, 1 pe i 10
punts
Salou és 4t, amb 3 pg i 9 punts

Cadet 1a Divisió Grup 13
La Granja / Vila-seca                        8-1
Salou / Pare Manyanet                    8-0
Vila-seca / Salou                             3-2
Salou / Cambrils                              3-1
Torredembarra / Vila-seca                0-2
Roda de Barà / Salou                      1-3
Vila-seca / Santes Creus C                3-2

Valls / Vila-seca                               2-1
Salou és 5è, amb 4 pg, 1 pp i 12 punts
Vila-seca és 8è, amb 3 pg, 3 pp i 9 punts

Cadet 2a Divisió Grup 7
Vila-seca B / Cambrils B                   1-4
La Canonja B / Salou B                    1-0
Astorga / vila-seca B                       2-6
La Selva / Salou B                          4-3
Vila-seca B / Baix Camp                  0-11
Vila-seca B és 12è, amb 1 pg, 2 pp i 3
punts
Salou B és 14è, amb 2 pp i 0 punts

Infantil 1a Divisió Grup 13
Salou / Vila-seca                             4-2
Cambrils B / Salou                          3-3
Vila-seca / Roda de Barà                  1-4
Salou / Santes Creus B                   2-1
La Granja / Vila-seca                       6-1
La Canonja / Salou                         5-0
Vila-seca / Sant Salvador                 3-0
Salou / Valls                                   1-8
La Salle Reus / Vila-seca                   1-6
Salou és 9è, amb 2 pg, 2 pe, 2 pp i 8 punts
Vila-seca és 10è, amb 2 pg, 1 pe, 3 pp i
7 punts

Aleví 1a Divisió Grup 13
Salou / L’Hospitalet                        1-2
La Salle Reus / Salou                       6-2
Tancat / Salou                               6-1
Salou / La Canonja                          1-5
Salou és 14è, amb 5 pp i 0 punts

Aleví 2a Divisió Grup 38
Vila-seca / La Salle Reus B                3-0
Baix Camp / Vila-seca                      1-2
Santes Creus B / Vila-seca                1-1
Vila-seca és 6è, amb 2 pg, 1 pe i 7 punts

Aleví 2a Divisió Grup 39
Joventut Bisbalenca / Vila-seca B      0-9
Vila-seca B / Valls D                        4-0
Cunit / Vila-seca B                          6-4
Vila-seca B és 5è, amb 2 pg, 1 pp i 6 punts

Benjamí 7 1a Divisió Grup 9
Valls / Salou                                  7-0
Vila-seca / Santes Creus                  1-3
Pare Manyanet / Vila-seca               4-2
Salou / Torreforta                          1-6
Vila-seca / Valls                              2-3
Pastoreta / Salou                           4-0
Pastoreta / Vila-seca                       0-6
Salou / Tancat                              0-4
Vila-seca / Salou                             5-0
Vila-seca és 8è, amb 3 pg, 3 pp i 9 punts
Salou és 15è, amb 5 pp i 0 punts

Pre-benjamí F7 Grup 25
Vila-seca / Cambrils B                      9-0
Torredembarra / Salou                  0-10

Vila-seca és 3r, amb 1 pg i 3 punts
Salou és 5è, amb 1 pg i 3 punts

Femení 1a Divisió
Salou / Santpedor                          0-4
Vilafranca / Salou                            3-0
Salou / Xaica                                  0-4
PB La Roca / Salou                          4-0
Salou és 16è, amb 1 pg, 6 pp i 3 punts

Campìonat Femení F7 Tarragona G2
Duesaigües / Vila-seca                    0-14
Salou B / Cambrils                         13-0
Vila-seca / Pobla de Mafumet           4-4
Baix Camp / Salou                           4-1
Vila-seca és 1r, amb 1 pg, 1 pe i 4 punts
Salou és 5è, amb 1 pg, 1 pp i 3 punts

FUTBOL SALA
Divisió de Plata Grup Sud
Laguna Playas Salou / Caravaca         7-2
Laguna Playas Salou / Melillla            1-3
Puertollano / Laguna Playas Salou     7-2
Laguna Playas Salou / Gasifred          5-3
Laguna Playas Salou és 9è, amb 3 pg, 4 pp
i 9 punts

Primera Nacional A Grup 5
Vila-seca / Sícoris                            4-2
Manresa / Vila-seca                         4-1
Rubí / Vila-seca                              3-9
Vila-seca / Caspe                          1-5
Zaragoza / Vila-seca                        5-3
Vila-seca és 9è, amb 3 pg, 1 pe, 3 pp i 10
punts

Primera Nacional B Grup 2
Salou / L’Ametlla de Merola             3-2
Balaguer / Salou                             6-3
Salou / Olímpic Floresta                   1-9
Sant Sadurní / Salou                       5-5
Salou / Marfil Santa Coloma              4-4
Salou és 11è, amb 1 pg, 2 pe, 2 pp i 5 punts

Territorial Catalana Grup 2
Bar Moreno’s / Salou B                    3-1
Salou B / Montsant                        3-5
Alforja / Salou B                             7-3
Salou B / L’Aldea                           3-3
Berga / Salou B                              4-8
Salou B és 11è, amb 1 pg, 1 pe, 3 pp i 4
punts

2a Divisió A Territorial Grup 6
Mas Vilanova / Salou C                     8-1
Salou C / Bonastre                          2-1
Despertaferro / Salou C                  5-4
Salou C és 5è, amb 1 pg, 2 pp i 3 punts

Divisió d’Honor juvenil sala Grup 1
Manresa B / Salou                           9-3
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Territorial Cadet Masc. Nivell A G2
Reus Deportiu / Vila-seca A          56-38
Vila-seca A / Claret                      33-74
Vila-seca A / Pare Manyanet         63-57
Valls / Vila-seca A                       70-29
Vila-seca A / Vendrell                   51-53
Vila-seca A és 5è, amb 1 pg i 3 pp

Territorial Cadet Masc. Nivell B G6
AAEET /  Vila-seca B                   66-54
Vila-seca B / Nàstic MF                 39-49
Vila-seca B / Reus Ploms              62-90
Torredembarra B / Vila-seca B      63-57
Vila-seca B és 5è, amb 1 pg i 4 pp

Territorial Pre-infantil Nivell A Grup 2
Claret / Vila-seca                        63-26
Vila-seca / Lestonnac                  20-68
Vila-seca / Torreforta                  52-38
Puigcerver La Salle / Vila-seca       70-26
Vila-seca / Montblanc                   71-21
Vila-seca és 3r, amb 2 pg i 3 pp

Territorial 1a Cat. Femení Grup 1
Aguiles / Salou Emimon               74-16
Salou Kalea / Vila-seca                 35-50
Salou Emimon / AAEET B            35-86
Vila-seca / TGN Bàsquet B            32-57
Montblanc / Salou Kalea              38-45
Salou Emimon / Alcover              54-40
Torredembara B / Vila-seca          53-40
AAEE T / Salou Kalea                  34-38
La Selva B / Salou Emimon           76-18
Vila-seca / Cantaires                    64-49
Salou Kalea / TGN Bàsquet B       76-58
Vila-seca / Aguiles                       62-42
Salou Emimon / Torreforta           25-94
Torredembarra B / Salou Kalea     52-61
Salou Kalea és 3r, amb 4 pg i 1 pp
Vila-seca és 6è, amb 3 pg i 2 pp
Salou Emimon és 11è, amb 1 pg i 4 pp

Territorial Junior Femení Grup 1
TGN Bàsquet B / Vila-seca           34-48
Vila-seca / Cantaires                    74-43
Vila-seca / Vendrell                     38-68
Vila-seca és 5è, amb 2 pg i 1 pp

Territorial Infantil Femení Niv. A G2
Vila-seca / La Salle TGN                14-65
Reus Deportiu / Vila-seca               60-9
Sagrat Cor / Vila-seca                  61-16
Vila-seca / Calafell                       36-40
Vila-seca és 5è, amb 4 pp

VOLEIBOL
1a Masculina Grup Nord
Sabadell / Salou                             3-0
Salou / Olot                                  1-3
Eivissa / Salou                                3-1
Andorra / Salou                             3-1

Salou és 6è, amb 4 pp

1a Divisió Sènior Femenina
Salou / Bordils                               3-0
Olot / Salou                                  3-2
Salou / Granollers                            3-2
Salou és 5è, amb 2 pg i 1 pp

2a Divisió Juvenil Femenina Grup B
Valldoreix / Salou                           3-0
Rubí / Salou                                  2-3
Carles Vallbona / Escola Elisabeth      3-0
Escola Elisabeth / Rubí                     3-0
Salou / L’Hospitalet                        3-0
Salou és 3r, amb 2 pg i 1 pp
Escola Elisabeth és 9è, amb 1 pg i 1 pp

2a Divisió Cadet Femenina Grup B
Valldoreix / Salou                            3-0
Rubí / Salou                                   3-1
Carles Vallbona / Escola Elisabeth      0-3
Escola Elisabeth / Rubí                     3-1
Salou / L’Hospitalet                         3-0
Escola Elisabeth és 4t, amb 2 pg
Salou és 6è, amb 1 pg i 2 pp

2a Divisió Infantil Femenina Grup B
Escola Elisabeth / Sant Cugat B        3-0
Arenys / Escola Elisabeth                 3-0
Escola Elisabeth / Lycée Français      0-3
Escola Elisabeth és 9è, amb 1 pg i 2 pp

1a Divisió Infantil Masculina
Escola Elisabeth / Claver                   3-0
Vall d’Hebron / Escola Elisabeth         3-2
Escola Elisabeth / Ametlla                 3-1
Escola Elisabeth és 1r, amb 2 pg i 1 pp

HOQUEI
1a Nacional Catalana
Girona / Ercros Vila-seca                  1-3
Ercros Vila-seca / Tordera B             5-4
Ercros Vila-seca / Mollet                   7-4
Masies de Voltregà/Ercros Vila-seca   5-2
Ercros Vila-seca és 6è, amb 4 pg, 2 pp i 12
punts

Campionat Catalunya Aleví Grup 6
Cambrils A / Vila-seca                      1-3
Sitges C / Vila-seca                       1-14
Reus Deportiu B / Vila-seca              3-6
Vila-seca / Amposta                        8-2
Vila-seca / Vendrell A                      2-5
Vila-seca és 3r, amb 4 pg, 2 pp i 12 punts

Campionat Territorial Benjamí
Vila-seca / Vendrell B                    10-0
Reus Deportiu A / Vila-seca              9-2
Vila-seca és 5è, amb 3 pg, 1 pp i 9 punts

Salou / Montsant                           4-4
Salou / Mataró                             1-10
La Unión / Salou                             6-4
Salou és 13è, amb 1 pe, 3 pp i 1 punt

1a Divisió Juvenil -grup 4
Salou B / Reus Futsal                       2-5
Tortosa / Salou B                           6-0
Salou B / Patxanguerus                   3-3
Salou B és 5è, amb 1 p2, 2 pp i 1 punt

1a Divisió Cadet Grup 4
Salou / Reus Futsal                         1-4
Mora la Nova / Salou                       1-2
Salou és 3r, amb 1 pg, 1 pp i 3 punts

1a Divisió Femenina Sala Grup 3
Salou / Despertaferro                     2-5
Altafulla / Salou                              6-1
Salou és 8è, amb 2 pp i 0 punts

BASQUET
Lliga EBA Grup C
GAM Vila-seca / Lleida                  61-90
Mataró / GAM Vila-seca                  61-51
GAM Vila-seca / Monzón                74-62
Vic / GAM Vila-seca                     89-54
GAM Vila-seca / Sant Nicolau        77-74
GAM Vila-seca és 5è, amb 3 pg i 3 pp

Territorial 1a Cat. Masc. Grup 1
Reus deportiu B / Vila-seca           52-65
Calafell B / Vila-seca                     58-72
Arboç / Vila-seca                          60-80
Vila-seca / Cunit                           72-41
S. Pere i S. Pau / Vila-seca             50-54
Vila-seca és 1r, amb 6 pg

Territorial 2a Cat. Masc. Grup 1
Salou S21 / Despertaferro            77-73
Torredembarra S21 / Salou S21    70-49
Salou S21 / Móra d’Ebre S21        81-53
Valls S21 / Salou S21                   53-60
Reus Ploms S21 / Salou S21         70-66
Salou S21 és 2n, amb 3 pg i 2 pp

Territorial Júnior Nivell A Masc. G2
Salou Blau / TGN Bàsquet B          82-45
Montblanc / Salou Blau                 68-61
Salou Blau / La Selva                    50-61
Alcanar / Salou Blau                    43-52
Salou Blau és 3r, amb 2 pg i 2 pp

Territorial Junior Nivell A Masc. G4
Puigcerver La Salle / Salou Groc    89-29
Salou Groc / Aguiles                    31-93
Mora d’Ebre / Salou Groc              90-44
Salou Groc / Torredembarra         27-58
Salou Groc és 5è, amb 4 pp

esports
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Campionat Territorial Pre-benjamí
Reus Ploms B / Vila-seca                   0-3
Vila-seca / Valls                               3-0
Reus Deportiu C / Vila-seca               1-2
Vendrell / Vila-seca                          3-1

MOTOR
VALORACIÓ POSITIVA DE L’EDICIÓ
D’ENGUANY DEL RAL·LI RACC CATALUNYA-
COSTA DAURADA
Un cop finalitzada l’edició d’enguany de la prova
del Campionat Mundial de Ral·lis, l’alcalde de
Salou, Pedro Granados en feia una valoració
positiva. En paraules de Granados, “tot ha
funcionat a la perfecció, des de l’organització al
comportament dels milers de visitants”. Segons
l’alcalde, la prova automobilística “és una
immillorable oportunitat per posar Salou en el
mapa mundial, ja que es tracta d’un campionat
amb un ressò mediàtic indiscutible”.
De cara a la propera edició, el RACC reafermava
la necessitat de comptar amb un patrocinador
potent, després de la retirada de Movistar, que
ho havia estat en els darrers anys. Cal destacar
que les aportacions de la Diputació de Tarragona,
de l’Ajuntament de Salou i de PortAventura són
actualment prou considerables, cosa que no
passa amb la Generalitat, que no hi dedica ni un
euro. Entre la disbauxa d’altres governs
autònoms (F1 urbana, Copa Amèrica, etc.) i la
gasiveria del nostre, caldria trobar un punt
d’equilibri.

DIDAC MOLAS TANCA LA TEMPORADA
AMB UN PODI
El jove pilot del Motoclub Salou Dídac Molas ha
dut a terme una nova temporada de la Copa
Catalana de Promovelocitat, en la categoria de
70 cc. Didac, d’11 anys, va estar a prop de les
posicions capdavanteres durant tota la
temporada i, finalment, a la darrera prova
disputada a Móra d’Ebre, es va enfilar al tercer
graó del podi, després de sortir en sisena
posició entre 49 pilots inscrits. La Copa Catalana
de Promovelocitat gaudeix d’un gran prestigi a
nivell internacional i aplega participants vinguts
de França, Bèlgica, Itàlia i de la resta de l’Estat

espanyol. En l’edició
d’enguany es van
disputar curses en
circuits de karts a
Zuera (Saragossa),
Vic, El Pla de Sant Tirs,
Alcarràs, Castellolí,
Juneda i Móra d’Ebre.
Dídac Molas s’ha
proclamat Campió
Provincial de la
categoria i 6è
classificat en el de
Catalunya, tot i haver
patit una fractura en
un braç que el va
apartar dels circuits
durant un mes. La
seva trajectòria
esportiva ha estat
enguany possible
gràcies al suport de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Salou i als
patrocinadors (Grues i plataformes Clem, Hotel
Estival Park, Signo Publicitat, Cicles Sport de
Reus, Motos Badía de Cambrils, Autopintures
GTM Motor i Pneumàtics Gregori), al Motoclub
Salou i, com no, a l’esforç dels familiars i amics
que li han fet costat.

NÀUTICA
L’ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ESTACIONES NÁUTICAS FIRMA UN
CONVENI AMB TUI ESPAÑA
Almeria ha estat la seu de l’Assemblea General
de l’Asociación Española de Estaciones
Náuticas, una trobada que va inaugurar el
delegat del Govern de la Junta d’Andalusia,
Miguel Corpas, l’alcalde d’Almeria Luis Rogelio
Rodríguez Comendador, el president de
l’Asociación Española de Estaciones Náuticas,
Joan Albert Campos, i el president de l’Estación
Náutica Bahía de Almería, Juan José
Fernández.
En el transcurs de la reunió, l’Asociación

Española de Estaciones Náuticas va
firmar un conveni de col·laboració
amb Tui España, empresa líder en
serveis turístics receptius d’Espanya
i una dels primers tour operadors
mundials del sector. L’acord té com
a objetiu el posicionament de
productes del turisme nàutic a tots
els canals que TUI España té a
internet, com Beds online, Hotelbeds
o Tui Offline. L’esmentat acord va
ser aprovat en el marc de l’Assemblea
anual de l’Asociación Española de
Estaciones Náuticas.
El convenio va ser firmat pel
president de l’Asociación Española
de Estaciones Náuticas, Joan Albert
Campos i el director operatiu

d’agència de TUI España, Ian Livessy. Ambdós
directius es van mostrar satisfets i Campos va
destacar que la importància d’aquest conveni
“radica en el lideratge que TUI España poseeix
en matèria de turisme nàutic”. Per altra banda,
Livessy va apuntar que el treball conjunt de
l’associació i el tour operador “aporta valor
afegit a ambdues entitats”.

Quinze estacions nàutiques
Al respecte, el programa complementari de
l’assemblea va incloure visites culturals,
degustacions i un recorregut per conèixer la
vila de la Ishare Cup que se celebra a Almeria.
A l’assemblea anual hi van participar gerents i
presidents de 15 estacions nàutiques, els quals
van fer un balanç de les accions dutes a terme
durant aquest últim any. Es van avaluar les
estratègies realitzades en matèria de
posicionament del producte turístic nàutic, les
distintes presentacions d’aquest en països com
Alemanya i Anglaterra, o els diferents acords
de col·laboració establerts entre l’entitat
nacional i diferents institucions i empreses.
Un altre dels punts en l’ordre del dia de la reunió
es va centrar en el nou pla d’accions que
l’associació començarà a desenvolupar per
fomentar i consolidar el coneixement i
posicionament del turisme nàutic. Entre
aquestes accions, el 1r Congrés de Turisme
Nàutic que se celebrarà en el marc del Saló
Nàutic de Barcelona els propers 11 i 12 de
novembre.

MUNTANYA
MARC BALAÑÁ, PRIMER VENCEDOR
DE L’UTSM
L’Ultra Trail de la Serra de Montsant ja té els
primers vencedors. Marc Balañá i Montserrat
Sisteré són els noms que estrenen el palmarès
d’aquesta nova prova d’ultrafons en muntanya,
celebrada entre  dissabte 24 i diumenge 25

El president de l’Asociación Española de Estaciones Náuticas,
Joan Albert Campos, i el president de l’Estación Náutica Bahía
de Almería, Juan José Fernández, durant la signatura del
conveni



esports

d’octubre a la comarca del Priorat, i organitzada
per la Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural
de Vila-seca i Naturetime Events. En total, dels
85 corredors que van prendre la sortida al matí,
només van aconseguir completar la prova 59.
Tots van coincidir en la bellesa dels paisatges del
Parc Natural de la Serra de Montsant i en la
duresa extrema d’una cursa sense gairebé ni
deu metres seguits en pla.

La il·lusió de la sortida
Cornudella de Montsant es despertava el
dissabte 24 d’octubre amb una intensa activitat,
protagonistzada pels atletes participants a
l’UTSM i a la seva versió reduïda, el TSM. El Parc
Nou de la població va ser l’escenari de la
botzinada de sortida, accionada per Neus Miró,
directora del Parc Natural de la Serra de
Montsant. Davant de tots, els 103 km de
distància i gairebé 4.000 metres de desnivell
positiu d’una cursa que voreja el parc, en un
màxim de 28 hores.
Adolfo Aguiló i Iker Carrera es posaven des del
principi al capdavant, a la pujada fins a l’ermita
de Sant Joan Petit. Des d’allà, ambdós
compartien el primer lloc al llarg del Camí dels
Cartoixans cap a la Morera de Montsant,
travessant un paisatge ondulat de vinyes de les
denominacions vinícoles Montsant i Priorat.

Primera ascensió: la Serra Major
A partir de La Morera de Montsant, el recorregut
emprenia la primera ascenció remarcable: 410
metres de desnivell per pujar fins al capdamunt
de la Serra Major, pel Grau de Salfores, un dels
empinats camins naturals entre les parets
verticals del vessant sud de la Serra de Montsant.
Aguiló i Carrera seguien dominant l’UTSM, seguits
a tres minuts per Juan José Oliva i a cinc per Marc
Balañá.
En el tècnic descens pel Grau de l’Escletxa,
equipat amb cordes per a més seguretat dels
corredors i que només permetia el pas d’un
atleta alhora, Adolfo Aguiló aconseguia
distanciar-se de Carrera en primera posició. En
els prop de 18 quilòmetres de tendència
descendent fins a la Vilella Baixa, Iker Carrera
aconseguia atrapar de nou a Adolfo Aguiló,
encara que Balañá ja havia arribat en primer lloc
a aquest control amb un petit avantatge de sis
minuts. El terreny pedregós del vessant de la
Serra de Montsant donava pas de nou als
conreus als conreus de vinya de la vall, a mesura
que es passava per llocs emblemàtics com l’ermita
de la Pietat o la Cartoixa d’Escaladei, i per
poblacions com la Conreria d’Escaladei i la Vilella
Alta.

Canvis importants camí de La Figuera
Després de creuar el riu Montsant per l’antic
Pont Gran de la Vilella Baixa, el camí adquiria de
nou una tendència clarament ascendent, per
pujar la Serra de la Figuera. Novament 415
metres de desnivell de pujada, aquesta vegada
per un paratge boscós, fins al poble de la
Figuera i les seves panoràmiques que arriben
fins a set províncies diferents. Els dos primers

Els corredors van trobar passos
delicats com el descens de la Serra
Major pel Grau de l’Escletxa

classificats fins aquell moment, Aguiló i Carrera,
van tenir problemes d’orientació en aquest
tram, afavorint especialment Marc Balañá,
que ja havia començat a marcar els millors
parcials i s’havia col·locat al capdavant en
l’etapa anterior.
Des d’allà, un breu descens conduïa fins a la
població de Cabacés, on estava situat el
primer avituallament complet. Un bon
reconstituent abans d’afrontar el camí de les
ermites d’aquest municipi, que passava per la
de Sant Roc i la de la Foia i després davallava
pel vessant nord de la Serra de Montsant fins
a la Bisbal de Falset. El paisatge en aquesta
zona canvia considerablement: les vinyes són
substituïdes per oliveres i comencen a
aparèixer els característics grans blocs de
pedra arrodonits.

El segon abandona a la Bisbal de Falset
En arribar a la Bisbal de Falset, es va produir
l’abandonament d’Adolfo Aguiló, segon
classificat en aquell moment, mentre que Marc
Balañá seguia ampliant el seu avantatge
respecte de la resta de competidors. A partir
d’aquí, el recorregut remuntava el riu Montsant
per senders paral·lels al curs de l’aigua, tot
passant per la població de Margalef i per la riba
del pantà de Margalef. Els atletes van
compartir escenari amb els escaladors que
freqüenten les prestigioses vies d’escalada
d’aquesta zona. A partir de la Bisbal de Falset,
l’aleshores cinquè classificat, Toni Contesti,
va començar a incrementar el ritme i a recuperar
posicions.
Les hores de nocturnitat van enxampar a la
major part dels participants en el bonic tram
entre el pantà de Margalef i Ulldemolins. Una
zona de bosc i blocs de pedra que travessa un
dels paratges més emblemàtics del Parc Natural
de la Serra de Montsant, el Congost de
Fraguerau. Els atletes, ja molt castigats per
l’esforç, van haver d’enfrontar-se a un tram
ondulat amb una tendència ascendent
continuada. Després d’assolir l’ermita de Sant
Antoni, un senzill tram de baixada conduïa fins
a la població d’Ulldemolins, segon avituallament
complet de la cursa.
Des d’Ulldemolins, i una mica més d’una hora
després de Balañá, partien junts Iker Carrera
i Toni Contesti, que tenien al davant 20 km per
disputar-se la segona posició al podi. La
població d’Ulldemolins es va volcar amb la
prova i va rebre corredors al llarg de tota la nit
i matinada.

Diverses ermites i l’última pujada
El camí tornava a ascendir des d’Ulldemolins,
per passar per l’ermita de Santa Magdalena i
assolir el cim del Pi de la Carabasseta (1.043
m). Des d’aquell moment, ja tot era cara avall,
per l’extrem oriental de la Serra de Montsant,
on es troba l’ermita de la Mare de Déu de
Montsant.
El petit poble d’Albarca va veure passar entrada
la nit la majoria de corredors, i ja durant les
primeres hores del dia els més endarrerits. De

nou els corredors van retrobar l’ermita de Sant
Joan Petit, i només els quedava l’últim tram de
baixada fins a Cornudella de Montsant i
l’anhelada meta. Marc Balañá va aconseguit la
victòria amb un temps d’11 hores i 20 minuts,
secundat al podi per Toni Contesti i Iker
Carrera.

Montserrat Sisteré domina en categoria
femenina
La cursa en categoria femenina va tenir menys
història que la masculina. Montserrat Sisteré
es va situar al capdavant abans d’arribar al
capdamunt de la Serra Major i ja no va
abandonar aquesta posició fins a la línia de
meta, assolint bona part dels millors temps
parcials. L’atleta de Reus va registrar un temps
de 17 hores i 12 minuts. Més disputada va ser
la segona posició, en què Mar Alsina es va
imposar a Meritxell Martí per menys de vint
minuts de diferència.

TSM: 33 km en 3 hores i mitja
El dissabte a partir de les 11 hores del matí es
va celebrar també la germana petita de l’UTSM,
el TSM, de 33 km de distància. La cursa curta
compartia itinerari amb la llarga fins al
capdamunt de la Serra Major, on es desviava
cap a l’est per coronar el sostre de la Serra de
Montsant, la Roca Corbatera (1.163 m), i
enllaçar novament amb la cursa llarga al Pla del
Grau per seguir fins a Albarca, Sant Joan Petit
i de nou a Cornudella de Montsant. Els vencedors
masculí i femení respectivament van ser Jordi
Justícia (3 hores 33 minuts) i Marian Garbajosa
(4 hores 26 minuts).




