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NOVEMBRE POC FRED I SEC
Hem tingut un mes de novembre atípic per l’època de l’any.
Les temperaturas han estat massa suaus i la pluja molt
escassa. En aquests moments arrosseguem un déficit de
precipitacions de 170 litres d’aigua. Fa quasi dos mesos que
pràcticament no plou.

DADES DEL PERÍODE 1/11 AL 30/11
Temperatura màxima: 22,1 ºC, el dia 1.
Temperatura mínima: 8,3 ºC, el dia 25.
Mitjana de màximes: 18,2 ºC
Mitjana de mínimes: 11,7 ºC
Temperatura mitjana: 14,9 ºC
Pluja: 0,4 litres/metre2
Ruades: 7
Vents dominants: Mestral i Llevant

Agenda Cultural

Meteorologia
  (Estació de Vila-seca T0017)

De l’1 al 30 de novembre (Estació de Vila-seca T017)
per Carles Jansà

Vila-seca

Divendres 18 de desembre: Música. Els concerts de
l’Orquestra. La Corda del Barroc al segle XX. Orquestra de
Cambra de Vila-seca. Evelio Tieles, solista i director. Obres de
Mendelssohn. Temporada de Concerts Tardor 2009. Auditori
Josep Carreras. A les 21.30h. Preu: 10 euros.

Dimecres 23 de desembre: Teatre. El Poema de Nadal. La
Tramoia. Sala Pare Antoni Soler. A les 21.30h. Entrada
gratuïta.

Divendres 25 de desembre: Teatre. Els Pastorets, de
Josep M. Folch i Torres. Versió extraordinària. Al Centre
Catòlic. A les 19h.

Dissabte 26 de desembre: Música. Tradicional Concert de
Sant Esteve. Coral Nova Unió. Temporada de Concerts de
Tardor 2009. Auditori Josep Carreras. A les 19h. Entrades
només amb invitació.

Divendres 1 de gener: Teatre. Els Pastorets, de Josep M.

Folch i Torres. Versió d’Any Nou. Al Centre Catòlic. A les 19h.

Salou

Dissabte 12 de desembre: Música: “Els Sírex” al TAS, a les
21h30. entrada 25 euros.

Dissabte 19 de gener: Gala benèfica de l’Escola de Dansa
Sandra Rubí, a favor del Laboratori d’Investigació del Càncer de
Sant Joan de Deu. TAS, a les 20h. Entrada 8 euros.

Dimarts 29 de desembre: El Quartet Quixot interpretarà el
quartet en la menor “Rosamunda”, de Franz Schubert. TAS, a
les 21h30. Entrada lliure.

Dimecres 30 de desembre: Concert de cambra de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya. TAS, a les 21h30

Diumenge 3 de gener: concert de la JONC. Obres de
Mendelssohn (simfonia “Italiana”) i Beethoven (simfonia
“Pastoral”). Director: Antoni Ros-Marbà. TAS, a les 19h.
Entrada 5 euros.

Dilluns 4 de gener: Concert JONC alevins. Interpretarà la
simfonia “Haffner”, de W.A.Mozart. Director: Manel Valdivieso.
TAS, a les 20h. entrada lliure.

Dissabte 9 de gener: “El conte de la lletera”, espectacle
infantil a càrrec de la companyia Xipxap. Centre Cívic, a les 18h.
entrada 2 euros.

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

Portada per Marta Escobar:  “El fred, que no acaba d’arribar,
ens deixarà sense nevada aquest any. Caldrà recórrer a la
imaginació per extreure imatges com aquesta que, presa a Vila-
seca, ens recorda als hiverns freds que en comptades ocasions
han emblanquit els carrers del poble.”

TEMPS DE CANVIS

És molt possible que la majoria dels nostres lectors ja se n’hagin
adonat o ja ho sàpiguen. Per als que no ho han fet, valgui
aquesta editorial com a primícia. I com a homenatge.
Si el nostre lector desvia lleugerament la vista uns centímetres
a l’esquerra d’aquest escrit, podrà apreciar uns petits canvis
que s’han produït recentment en la composició del consell de
redacció. Més concretament, en la direcció. Després de catorze
o quinze anys, no se sap amb seguretat perquè amb el temps
es perd el compte de les coses, en Ramon Leal ha pres la
respectable decisió de traspassar la vara de comandament a
d’altres persones del consell. I ho diem en plural perquè,
donades les circumstàncies de la vida, hem mancomunat una
direcció entre dos per tal de desenvolupar aquesta tasca amb
garanties. I és que avui en dia costa trobar persones disposades
a renunciar al seu temps lluire per dedicar-lo a la promoció de
la cultura de forma desinteressada. Sigui com sigui, ens
mantenim ferms en continuar aquesta labor informativa als
nostres pobles, malgrat les adversitats econòmiques, malgrat
la desgana general que s’ha instal·lat en la nostra societat,
malgrat la manca d’interès que sovint demostren molts habitants
per tot allò que passa al seu poble... Malgrat tot. Perquè també
cal dir que sempre hi ha hagut persones disposades a renunciar
a aquesta parcel·la del seu temps per dedicar-lo altruïstament
als altres, sempre hi ha hagut persones que han mostrat el seu
interès en tot allò que succeeix al seu voltant, sempre hi ha
hagut persones que han animat a continuar en moments en
què la moral és baixa... Per tot.
Així doncs, som en temps de canvis. I aquests canvis no
s’acaben aquí. També esperem poder oferir a primers d’any un
redisseny de la revista que en millori la imatge, que sempre va
bé un canvi d’escenari, encara que la comèdia sigui la mateixa.
El que esperem que no canviï mai és el suport que sempre hem
rebut per part de subscriptors, lectors i institucions.
Des d’aquestes línies, només ens queda agrair profundament,
si és que es pot arribar a la profunditat exigida, la tasca que ha
dut a terme en Ramon tots aquests anys al capdavant de la
nostra capçalera. Són moltes les nits i matinades que han exigit
de la seva presència a la redacció, amb una feina prèvia que ha
hagut d’enllestir per presentar a la resta del consell de redacció.
Matinades durant les quals ha hagut de prendre decisions que
ja ningú es veia amb esma de prendre. Perquè la resta de
persones que ens trobàvem allà tancades, davant de l’ordinador,
ens hi repenjàvem sent conscients que ell hi era i ho aguantaria
tot, ell acabaria de treure la revista endavant.
Que quedi clar que això, malgrat que ho sembli, no és un
comiat. Podeu veure que en Ramon continua treballant en El
Pont de Fusta com ha fet sempre. Simplement desitjava que
fóssim uns altres que en portéssim la major part del pes.
Esperem no defraudar-lo, ni defraudar els que han ocupat
aquest càrrec en el passat.
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SUCCESSOS

PRESÓ PER A UNA PARELLA
ACUSADA D’UNA VINTENA DE
ROBATORIS EN IMMOBLES DE SALOU
I CAMBRILS
ACN / Reus.- El Jutjat d’Instrucció de
Reus en funcions de guàrdia va ordenar
el passat 27 de novembre presó per a
una parella acusada de fer una vintena de
robatoris en immobles de Cambrils i Salou.
Després de dos mesos, l’Àrea Territorial
d’Investigació (ATI) del Camp de
Tarragona va permetre el 23 de
novembre la detenció de Jonatan L. B.,
de 23 anys, veí de Salou i de nacionalitat
espanyola, per haver comès,
possiblement, una vintena de robatoris
amb força a habitatges a Cambrils i Salou.
Dos dies després, els agents també van
detenir la seva companya sentimental,
Verónica M. L.,veïna de Salou de 22 anys
i nacionalitat espanyola, per la seva
participació en alguns dels robatoris.
Els Mossos havien establert un dispositiu
especial per tal de detenir els joves,
després de detectar un lleuger increment
de robatoris a la zona. Segons van
informar, els detinguts es mostraven
molt actius i arribaven a perpetrar, en
solitari o en parella, fins a 6 robatoris en
una tarda.
Segons els Mossos, el detingut
normalment forçava una finestra del pis,
accedint des de les zones comunitàries
dels apartaments, quan aquests estaven
buits, cap al migdia o mitja tarda.
Un cop a dins, sol o en companyia de
l’altra detinguda, seleccionava aparells i
objectes fàcils de transportar i de fàcil i
ràpida col·locació al mercat il·legal.
D’aquesta manera, s’emportaven
telèfons mòbils, GPS, aparells reproductors
de DVD, càmeres de fotos, joies, roba de
la llar, o diners en efectiu.

SOCIETAT
L’AJUNTAMENT DE SALOU LLIURA A
CÀRITAS UN XEC AMB 2.900 EUROS
DE LA RECAPTACIÓ DE LA PAELLA
POPULAR
El passat dia 5 de novembre l’alcalde de
Salou, Pere Granados, acompanyat de la
regidora de Cultura i Festes, Isabel
Aguilera, i de la regidora d’Acció Social i
Ciutadania, Ana Narbona, va lliurar un xec
per import de 2.900 euros a Càritas
Salou. L’acte, que va comptar amb la
presència del mossèn Santiago Soro, de

la parròquia de Santa Maria del Maria del
Mar, i del director de Càritas Salou, Ramon
Blasi, també va servir per parlar de
l’evolució de la crisi; ja que l’entitat
manté una relació propera amb els sectors
més desafavorits i han constatat que hi
continua havent una gran demanda dels
seus serveis però que, potser, “el pitjor
de la crisi ja ha passat”, va matisar mossèn
Soro.
A part d’aquest darrer xec i dels 8.000
euros anuals de consignació per a l’entitat,
l’actual equip de govern la va dotar amb
un fons extra de 10.000 euros per fer
front a l’increment de la demanda d’ajuda
humanitària i que segons fonts municipals
provindria d’una hipotètica retallada dels
sous dels regidors de l’equip de govern
actual (FUpS, PP i CDC) respecte de
l’anterior equip.

SALOU ORGANITZA EL XXV CONCURS
D’APARADORS DE NADAL
Un any més la Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Salou organitza el
tradicional concurs d’aparadors de Nadal.
Aquest començarà el dia 7 de desembre,
durarà fins el dia 6 de gener i estarà obert
a tots els comerciants del municipi. Tots
els participants hauran d’escollir entre les
categories d’aparador lliure o pessebre.
Tant els premiats d’una categoria com
de l’altra s’enduran el 1r 400 euros, el 2n
275 euros, el 3r 200 euros i en la categoria
d’aparador hi haurà un 4t premi dotat
amb 150 euros. El veredicte del jurat es
comunicarà personalment a tots els
participants.

NOUS GRUPS D’EXHIBICIÓ DE BREAK
DANCE A SALOU
El grup Family Brothers vol divulgar el
break dance a Salou. Actualment, els
Family Brothers compten amb 14
membres i assagen regularment al local
annex al Carrilet, de propietat municipal.
Es tracta de joves que viuen el hip hop i
volen donar-lo a conèixer per allà on van.
William Monsalve, coordinador dels Family
Brothers explicava que: “tenim molts
projectes que properament tirarem
endavant per tal de despertar el hip hop
a Salou”. El passat 25 d’octubre, i en el
marc dels actes previs de la Festa Major
del 30 d’Octubre, la Plaça de la Pau de
Salou es va omplir per veure l’exhibició de
Break Dance que van oferir els Family
Brothers i les Crazy Dancers.

TOT UN ÈXIT EL CONCURS DE PESCA
DEL CALAMAR
Un total de 37 embarcacions es van
inscriure per a participar a la 35a edició del
concurs de pesca del calamar que, any
rera any, se celebra en aigües de Salou.
L’activitat, organitzada per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Salou i amb el
suport del Club Nàutic, es va desenvolupar
amb total normalitat gràcies al bon temps
i a l’estat de la mar. En total, 30 de les
embarcacions inscrites tenien més d’un
tripulant mentre que n’hi havia 7 que
comptaven amb un únic pescador. Les
bases del concurs puntuen la pesca d’un
calamar amb 100 punts; mentre que una
sèpia en suma 20 i un pop 10.
Francesc Orts, el guanyador de l’any
passat en categoria individual, va repetir

Els representants de Caritas amb els membres de l’equip de govern rebent el xec
fruit de la recaptació de la paella popular
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triomf i es va endur la Calamanera d’Or.
Anton Ginovart, patró de la «Lidia IV»,
va ser el primer en la categoria
d’embarcacions amb més d’un tripulant.
Dissabte a la nit tingué lloc un sopar al
Club Nàutic amb el lliurament de premis,
i diumenge al matí una fideuada popular.

VUITENA FIRA BENÈFICA DE NADAL
DEL GRUP FREESIA
El passat 28 de novembre al matí es va
inaugurar la vuitena Fira de Nadal benèfica
organitzada pel Grup Freesia. L’alcalde
de Salou Pere Granados, juntament amb
la presidenta de Freesia, Elaine
McParland, i el Pare Noël, van tallar la
cinta inaugural. En una seixantena de
parades, instal·lades als pubs Charlie
Chaplins i Christies del carrer Falset de
Salou a més d’unes quantes parades
exteriors s’hi va muntar un mercat amb
productes casolans i artesans típics de
Nadal, com ara pastissos, dolços, postals
(dissenys fets per nens de la província
de Tarragona que s’han recuperat d’un
càncer) i regals de Nadal, joguines, etc.
La majoria dels productes artesans havien
estat produïts pels membres voluntaris
del grup Freesia.
L’any passat es van recaptar en aquest
mercadet de nadal més de 7.500 euros
i enguany s’espera arribar a la mateixa
xifra o superar-la. En total, des de
novembre de 2002, el Grup Freesia ha
recaptat més de 165.000 euros, diners
que s’han repartit entre les associacions
de lluita contra el càncer AECC, CNIO i
AFANOC.

RÈCORD ABSOLUT DE DONACIONS

A LA MARATÓ DE SANG DE SALOU
Salou va celebrar el passat 23 de novembre
amb un èxit rotund la 6a Marató de
donació de sang amb 595 donacions. Es
tracta d’una xifra que supera la de l’any
passat, quan es van enregistrar 382
donacions. L’objectiu d’aquesta iniciativa,
que any rera any té com a escenari el
Teatre Auditori de Salou, és sensibilitzar
sobre la necessitat de prendre l’hàbit de
donar sang, captar nous donants i
aconseguir així un important nombre de
donacions durant aquesta jornada. De
fet, al llarg de les 12 hores es va enregistrar
un moviment molt elevat de persones
que van voler participar en la jornada
festiva, gràcies a la implicació també de la

societat civil salouenca. Aquesta marató
de Salou també va servir per  fer una crida
a possibles donants de medul·la òssia pel
nen de 6 anys Joel Rodríguez, veí de
Vilafortuny que necessita un
trasplantament de medul·la. En aquest
sentit, es van apuntar fins a 59 possibles
donants interessats en ser-ho, en cas
que les proves de compatibilitat així ho
determinin.

SALOU ORGANITZA LA TERCERA NIT
DELS EMPRESARIS
L’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Salou amb la col·laboració
de l’Àrea de Comerç i el Patronat municipal
de Turisme van organitzar el passat dijous

MINUT DE SILENCI PER LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Prop d’un centenar de persones es van
reunir el passat 25 de novembre a la
plaça de l’Església de Vila-seca per
commemorar el dia internacional contra
la violència de gènere. Es va fer un
minut de silenci per les deu dones que
enguany han perdut la vida a mans de
les seves parelles a Catalunya. L’acte va
tenir una significació especial perquè
una d’aquestes víctimes era de Vila-
seca. Josefina Ruiz, de 48 anys, va morir
tirotejada el passat 4 d’octubre. El seu
marit es va suïcidar amb la mateixa arma
amb què havia comes l’assassinat.
Espelmes vermelles formant el nom de
Fina van recordar aquest trist succés
que va commocionar el poble.

Donants participant a la Marató de Sang de Salou
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26 de novembre la tercera edició de la Nit
dels Empresaris, un acte de suport i
reconeixement al teixit empresarial del
municipi. Els premis es van dividir en
quatre categories: Premi Salou a la
continuïtat empresarial, a partir dels 25
anys de funcionament de l’establiment;
Premi Salou als emprenedors, per als que
han iniciat la seva activitat empresarial en
el municipi com a màxim en els darrers 5
anys; Premi Salou a la inversió empresarial
i Premis Distingits del Turisme.
En total van ser premiats prop de 40
empresaris i institucions, que a més del
diploma acreditatiu van rebre la felicitació
de l’alcalde Pere Granados.

SALOU REUNEIX LES JUNTES DE LES
FEDERACIONS DE DONES DE
TARRAGONA
El TAS va ser el passat 12 de novembrte
l’escenari d’una trobada amb bona part de
les Juntes de les Federacions de Dones de
la província de Tarragona i va comptar
amb la presència de les juntes de les
agrupacions del Baix Camp, Tarragonès i
Alt Camp. Amb una vintena de membres
a la sala es van plantejar les bases per a la
celebració de cara a la primavera d’una
trobada multitudinària.
L’alcalde, Pere Granados, va donar la
benvinguda a les presents i les va
encoratjar a “avançar cap a una societat
moderna on la solidaritat, el respecte i la
pluralitat imperin, fet que s’aconseguirà
amb una més alta acció i participació
d’aquells col·lectius que representen la

dona i els seus interessos”.
La presidenta de la Federació de Dones
del Tarragonès, Carme Càrdenas, va
agrair el suport del govern municipal i del
Grup de Dones de Salou.

SALOU PREMIA ELS COMERÇOS QUE
APOSTEN PER LA LLENGUA
CATALANA
El Súper Rússia, situat a l’avinguda Roma,
ha estat reconegut amb un diploma per
part de la Confederació de Comerç de
Catalunya pel seu esforç d’integració
dins el teixit comercial català. Súper
Rússia que, com el seu nom molt bé
indica, és un supermercat que ofereix
als seus cl ients productes típics
exclusivament importats des de Rússia.
La diferència però, i per això ha estat
guardonada, és que els seus propietaris
s’han volgut afegir a la campanya Oberts
al Català en què l’Ajuntament de Salou
col·labora activament per atendre als
clients en català; en etiquetar els
productes en català i també per adaptar-
se als costums comercials del país.
La Confederació de Comerç de Catalunya
va premiar la seva tasca lliurant-los un
diploma de reconeixement a iniciatives
lingüístiques del sector comercial i d’una
clau de plata.

ELS CIUTADANS DE SALOU, JUNTS
CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES
DONES
El vestíbul del TAS va ser el passat dia 25
de novembre a la tarda l’escenari de

l’acte que Salou va organitzar amb motiu
del Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones.
Moltes persones es van aplegar per llegir
el manifest institucional consensuat amb
altres organitzacions i administracions i
que expressa un ferm rebuig a les actituds
de violència contra les dones.
Posteriorment, es va presentar el Servei
d’Informació i Assessorament municipal a
les Dones (SIAD). El SIAD oferirà
orientació i informació general sobre
serveis socials, família, fills, parella,
educació, treball, assetjament sexual,
habitatge, associacionisme, salut,
sexualitat, oci, cultura, custòdies,
separacions, totes les tipologies de les
violències que poden rebre les dones pel
fet de ser-ho, assessorament legal i
psicològic, participació ciutadana,
prevenció i sensibilització, activitats
lúdiques, polítiques de dones, recursos a
l’abast, o qualsevol altre relacionat amb
els anteriors. Per contactar amb el SIAD
es pot trucar al 977 309 206 en l’horari
d’atenció al públic que és: dilluns de les
17 a les 20 hores; dimecres de les 10 a
les 13 hores i dijous de les 11 a les 13
hores.

CONTRAPUNT D’ONADES DE SALOU
CELEBRA EL XX APLEC DE SANT
MARTÍ
El diumenge 8 de novembre Salou va
acollir el XX Aplec de Sant Martí, organitzat
un any més per l’Associació Sardanista
Contrapunt d’Onades de Salou. L’aplec

FESTA DE L’OLI NOU A VILA-
SECA

El rúfol matí del diumenge dia 29 va
tenir lloc a la Plaça de Flix de Vila-
seca, davant les oficines i de
l’agrobutiga de la Cooperativa
Agrícola, la presentació de l’oli nou
de la collita d’enguany. L’acte es va
celebrar amb un esmorzar amb pa
torrat, pa amb tomàquet, all, sal,
llangonissa i arengada a la brasa i
tot, tot, amanit amb un bon raig
d’oli nou, potser del dia abans,
olives, avellanes; i tot regat amb vi
blanc i amb vi negre. Durant
l’esmorzar va tenir lloc una actuació
de l’Esbart Ramon d’Olzina. A
l’esmorzar hi va assistir molta gent i
tothom va quedar molt satisfet.
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tinguè lloc al Parc Municipal de Salou,
amb l’acostumat dinar de germanor.
L’aplec va comptar amb les cobles Reus
Jove, Mediterrània i Sant Jordi Ciutat de
Barcelona, que van amenitzar la jornada.

TURISME
LA NIT DEL TURISME VA TENIR LLOC
NOVAMENT A PORTAVENTURA
ACN / Salou i Vila-seca.- PortAventura va
tornar el passat dijous 19 a la nit a ser
l’escenari de la Nit del Turisme, impulsada
per la Diputació de Tarragona. En un any
complicat per al sector turístic,
l’organització va premiar el president del
grup H10, Josep Espelt, amb el guardó
Costa Daurada en reconeixement a la
seva llarga trajectòria professional en el
sector. Per la seva banda, el patronat de
turisme de l’Ametlla de Mar i el Consell
Comarcal del Priorat van rebre el premi
Jordi Cartanyà. El president de la Diputació,
Josep Poblet, va aprofitar l’assistència
del conseller d’Innovació, Josep Huguet,
per lamentar que els recursos destinats
a la promoció ‘segueixin sent baixos i
allunyats del que el sector necessita’.
Davant de les prop de 600 persones que
van assistir a la cita, Poblet també va
recordar ‘les dificultats’ per les que passen
alguns dels principals operadors turístics
de la demarcació de Tarragona i va
mostrar la seva preocupació per la ‘manca
de suport’ a l’Observatori de la Costa
Daurada.
El conseller Huguet, però, va destacar la
inversió i els projectes que s’estan posant
en marxa amb l’objectiu de promocionar
el turisme a la demarcació. El conseller,
que va subratllar que tot i la recessió
econòmica actual ‘el sector turístic no
està en crisi’, va destacar la necessitat de
trobar noves formes de publicitat com
ara l’anomenat “boca orella” a través
d’Internet per promocionar el sector
turístic, així com la necessitar d’oferir
nous productes turístics que diferenciïn
Catalunya de la resta de territoris.
Per la seva banda, el president del Patronat
de Turisme de la Diputació, Joan Aregio,
va explicar que des de principis d’enguany
fins a finals d’octubre la demarcació de
Tarragona ha rebut 17,7 milions de
pernoctacions, una xifra que representa
una reducció del 10% respecte al mateix
període de l’any passat. A la Costa Daurada
la reducció s’ha notat més en el sector
hoteler que en altres com el càmping,

l’apartament o el turisme rural. L’estada
mitjana s’ha situat en els 3,8 dies, amb
una reducció de gairebé un dia en relació
a l’any anterior. Pel que fa a mercats, el
53% dels turistes han estat catalans i
espanyols i el 47% restant procedents
de mercats internacionals.

CATALUNYA ES PROMOCIONA AL
WORLD TRAVEL MARKET DE
LONDRES
ACN / Londres.- Una vintena de patronats
turístics de Catalunya així com 17
empreses del país van participar a primers
de novembre al World Travel Market
(WTM), la fira més important del sector
al món. El conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa, Josep Huguet, i
el director de Turisme de Catalunya,
Ignasi de Delàs, encapçalaven la
delegació catalana que va viatjar a
Londres. La WTM reuneix anualment
representants de prop de 200 països i
rep la visita d’uns 50.000 professionals
de la indústria turística d’arreu del món.
L’aeroport dels Pirineus Lleida-Alguaire,
la gastronomia catalana i el Centenari de
la Costa Brava van ser els principals eixos
promocionals de Turisme de Catalunya,
que hi participava amb un estand d’uns
300 metres quadrats.
Durant l’any 2008 Catalunya va rebre
més de 2 milions de turistes britànics,
que representen el 13,5% del total de
turistes que van arribar a la destinació
catalana. L’estada mitjana d’aquests
turistes a Catalunya va ser de 6 dies, i
van generar més de 13 milions de
pernoctacions, cosa que representa el
12,2% del total de pernoctacions dels

turistes estrangers a Catalunya. Aquestes
xifres situen el mercat britànic com el
segon emissor més important de turistes
a Catalunya.
Una delegació del Patronat de Turisme de
Salou va visitar la World Travel Market el 9
i el 10 de novembre amb l’objectiu d’avaluar
el comportament del mercat anglès de
cara a la propera temporada turística. La
delegació formada per l’Alcalde de Salou,
Pere Granados, i el Regidor de Turisme,
Alberto del Hierro, va mantenir diferents
entrevistes de treball amb operadors
turístics claus per a la ciutat així com
reunions de treball amb responsables de
Turisme de Catalunya i Tour Espanya,
amb la idea de planificar diferents
actuacions promocionals per a l’any vinent.
Friut d’aquests contactes, dues noves
companyies iniciaran operacions la propera
temporada, en concret Barrheadtravel,
companyia que incorporarà Salou als seus
paquets vacacionals la propera temporada
turística, i el touroperador JET2, que
engegarà operacions des de l’aeroport de
Manchester fins al de Reus amb un ambiciós
programa de promoció per a la captació
de nous visitants per a la zona.

SALOU MILLORA LA FORMACIÓ DEL
SECTOR TURÍSTIC AMB EL
PROGRAMA ‘CULTURA DEL DETALLE’
Durant la tercera setmana de novembre
van començar les sessions formatives dels
mòduls del programa “Cultura del Detalle”,
coordinat pel Patronat de Turisme de
Salou, que pretén fomentar la qualitat
percebuda pel turista mitjançant la millora
de l’atenció al client. Aquest programa
consisteix en el desenvolupament d’un

Aregio, Espelt i Poblet, d’esquerra a dreta, durant la darrera edició de la Nit del
Turisme, celebrada novament a PotAventura
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ambiciós Pla de Formació adreçat a
personal en contacte amb el client, per
una banda; i per una altra, a propietaris i
comandaments intermedis.

TRANSPORTS
ACESA CONFIA RETIRAR ELS
PEATGES TRONCALS DE L’AP-7 A LA
DEMARCACIÓ A FINALS DE L’ANY
VINENT
ACN / Tarragona.- Acesa confia retirar els
tres peatges troncals de l’AP-7 a la
demarcació de Tarragona a finals de l’any
vinent o principis del 2011. Així ho va
assegurar el director general d’Acesa,
José Luis Giménez, després d’anunciar
que el Ministeri de Foment ja ha aprovat
el projecte constructiu dels nous enllaços
del tram de Tarragona. D’aquesta manera,
la concessionària de l’autopista preveu
avançar la remodelació del nou sistema
de peatge tancat a finals de l’any vinent.
Aquesta obra permetrà acabar de retirar
els peatges troncals del Vendrell,
Tarragona, i el Mediterrani (Hospitalet de
l’Infant), amb la voluntat d’acabar amb
les llargues cues que s’hi produeixen en
determinades dates.

TARRAGONA DEMANA FORMAR PART
DEL LOBBY FERROVIARI FERRMED
ACN / Tarragona.- L’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, va anunciar el
passat dimarts 24 de novembre que

demanaran incorporar-se al lobby
Ferrmed, iniciativa que impulsa el corredor
ferroviari de mercaderies entre el nord i el
sud d’Europa. ‘Volem un tren d’altes
prestacions que ens uneixi amb
Montpeller’, va manifestar el batlle, que
va destacar que la gran majoria dels
turistes del sud de França arriben a
Tarragona per autopista i que, per tant,
el corredor ‘permetrà recollir tot el
potencial turístic i de negoci d’aquest
zona’. Ballesteros va fer aquestes
declaracions durant la visita de l’alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, que també va
destacar la necessitat de la incorporació
de Tarragona al lobby Ferrmed.
Tant Ballesteros com Hereu van destacar
la importància què té per a Catalunya el
Corredor del Mediterrani. ‘Ens falten 150
quilòmetres per connectar amb
Montpeller i Perpinyà’, va recordar el
batlle de Barcelona, que va subratllar que
aquesta connexió d’alta velocitat no
només facilitarà el moviment de persones
sinó també permetrà ‘la millor gestió i
moviment de les mercaderies’.
En aquest sentit, Hereu, que va recordar
que a aquest moviment ja s’hi han sumat
ciutats com Girona, Figueres, Montpeller,
Bessiere, Perpinyà i Toulouse, va
manifestar que en aquest combat també
s’hi ha d’afegir Tarragona. ‘El combat cap
al nord d’Europa ens ateny a tots’, va
sentenciar.
El lobby Ferrmer és una associació
multisectorial que impulsa el corredor
ferroviari del mediterrani.

POLITICA
LOCAL

FELIP PUIG NEGA TENIR INTERESSOS
URBANISTICS A SALOU
ACN / Tortosa.- El secretari general
adjunt de CDC, Felip Puig, va negar
dilluns dia 9 de novembre haver treballat
amb cap administració pública,
ajuntament, ni empresa amb les que ell
hagués tingut relació com a conseller de
Política Territorial i Obres Públiques
(PTOP), des de la Societat Limitada i
unipersonal que va crear el desembre
del 2007. Puig ha volgut desmentir les
informacions aparegudes al diari ABC i va
deixar clar que la creació d’aquesta
societat va ser degudament declarada al
registre d’activitats del Parlament. El
polític convergent també va negar tenir
interessos urbanístics a cap municipi de
Catalunya i ‘molt menys a Salou’, com
s’insinuava en aquelles mateixes
informacions.

L’AJUNTAMENT DE SALOU FA UN
ACLARIMENT A LA NOTÍCIA SOBRE
LA INVESTIGACIÓ DE LA
SINDICATURA DE COMPTES
A principis de novembre, l’Ajuntament
de Salou va fer pública una nota de
premsa deslligant l’anunciada intervenció
de la Sindicatura de Comptes a la
comptabilitat municipal.

VILA-SECA ESTRENA EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
El passat diumenge 22 de novembre es va
fer la presentació de les millores i ampliacions
efectuades en diversos equipaments
esportius. Al matí van tenir lloc els parlaments
institucionals a la pista del pavelló, la qual
ha estat adequada i reparada (256.364
euros). Anteriorment, s’havia efectuat una
visita a l’ampliació de les sales esportives
per a fitness del complex Piscines de Vila-
seca (730.000 euros) i a la nova piscina
descoberta al solàrium del mateix complex
(133.682 euros).
Per la tarda va ser el torn de l’estadi municipal,
on s’han renovat els vestidors (75.027
euros) i s’ha col·locat gespa artificial
(701.917 euros). Aprofitant l’avinentesa
es va efectuar la presentació dels equips
per a la present temporada i, després dels
parlaments de rigor, va tancar la jornada un
partit de Primera Territorial Catalana entre
el CF Vila-seca i l’Aldeana UE.
El cost total d’aquestes obres, doncs, ha
estat d’1.896.990 euros.
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“A La Sindicatura de Comptes, a part
dels treballs de fiscalització dels comptes
generals dels ajuntaments catalans,
també audita, de forma aleatòria,
diferents consistoris, entre els quals,
dins el programa d’activitats de la
Sindicatura per a l’exercici 2009, s’ha
previst iniciar els treballs als ajuntaments
de Salou, Cunit, Prat de Llobregat, Sant
Adrià del Besòs un cop finalitzats els de
Barcelona i Reus que s’estan portant a
terme en aquests moments.
Segons fonts de la pròpia Sindicatura,
aquestes investigacions no es practiquen
perquè hi hagi indicis d’irregularitats,
sinó que són una pràctica habitual de la
Sindicatura dins els seus programes de
treball anual, que escull a l’atzar i de
forma contingent alguns ajuntaments
als quals auditar en profunditat la seva
gestió.”
Respecte al procés d’investigació per
corrupció urbanística que apuntaven
alguns mitjans de comunicació quan es
referien a la investigació de la Sindicatura,
l’alcalde matisava que “és un assumpte
que no té a veure amb el govern actual
ni amb cap membre que forma el
Consistori salouenc”.

URBANISME
EL GOVERN PREVEU APROVAR  EL
PLA TERRITORIAL DEL CAMP DE
TARRAGONA A PRINCIPIS DEL 2010
ACN / Tarragona.- El Pla Territorial del
Camp de Tarragona, que aposta per
canviar la situació actual de les
infraestructures ferroviàries, es podria
aprovar definitivament a principis del
2010, el que suposa un nou retard, ja
que l’última data anunciada apuntava a
finals d’aquest any. El Director General
d’Actuacions Estratègiques de la
Generalitat, Joan LLort, va avançar el
passat dia 26 de novembre que el
document es troba en la fase de resolució
ambiental i que es preveu que el pla
s’aprovi definitivament a finals del pròxim
gener.
Llort va fer aquestes declaracions en el
marc de la Jornada sobre el model
ferroviari del Camp de Tarragona que va
tenir lloc dijous dia 26 a la Cambra de
Comerç. La conferència pronunciada per
Llort va ser una de les que va aconseguir
reunir més persones, ja què va plantejar
les complexitats que presenta el territori
del Camp de Tarragona a l’hora de
planificar el sistema ferroviari i els objectius
prioritaris en aquesta matèria. En aquest

sentit, el Director General d’Actuacions
Estratègiques, va subratllar les principals
actuacions a fer per tal de millorar l’actual
model ferroviari del Camp. Entre
aquestes actuacions destaquen la
creació de la variant ferroviària entre
Tarragona i Reus, la connexió entre
l’aeroport de Reus i l’Estació del Camp
de Tarragona i l’arribada de l’ample
internacional a Tarragona.
El Tramcamp va ser un altre dels temes
tractats en la jornada. Llort va afirmar
que des del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques s’està
plantejant un tramvia que utilitzi la xarxa
ferroviària actual i, alhora, pugui deixar-
la per entrar als nuclis urbans.  En
definitiva, el projecte del Tramcamp es
formula com un nou corredor de
transport de passatgers que unirà les
diferents poblacions del Camp de
Tarragona enllaçant en punts estratègics
com són l’estació intermodal i la terminal
de l’aeroport.

LA SUBDELEGADA DEL GOVERN
VISITA LES OBRES DEL CAMÍ DE
RONDA
El passat 27 de novembre la
Subdelegada del Govern a Tarragona,
Teresa Pallarès, es va desplaçar fins a la
cala Llenguadets amb l’alcalde Pere
Granados i el regidor d’Urbanisme, Marc
Montagut, on van visitar junt amb el
Cap de la Demarcació de Costes del
Ministeri de Medi Ambient, Jordi Galofré,
les obres del projecte de la primera fase
del camí de vianants entre el carrer
Colom i el Cap de Salou. El Ministeri de
Medi Ambient va adjudicar el 15 d’abril
de 2008 aquesta obra amb un

Els alumnes d’extensió universitària en un moment de la visita al pavelló de malalts
distingits de l’Institut Pere Mata

pressupost de  2.402.031,25 euros a
l’empresa Constructora Hispànica, SA.

ENSENYAMENT
140 ALUMNES DE L’IES JAUME I HAN
PARTICIPAT EN EL PRIMER SEMINARI
DE GENERACIÓ D’IDEES I CREACIÓ
D’EMPRESES
La  Regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Salou, va organitzar el
passat 24 de novembre la primera de les
dues xerrades sobre la generació d’idees i
la creació d’empreses amb l’objectiu de
fomentar l’esperit emprenedor entre els
joves. Durant les prop de 2 hores que va
durar la primera de les xerrades, celebrada
a l’IES Jaume I de Salou, les responsables
tècniques de l’àrea de promoció econòmica
van explicar als alumnes com ser
emprenedors i creatius a l’hora de dur a
terme les seves idees. A més, els van lliurar
una carpeta amb material com un díptic,
un fulletó de la mateixa regidoria, un cd
dins el qual hi havia eines de treball per
posar en marxa una idea empresarial, a
més del pla d’empresa interactiu, on hi
havia un test d’autodiagnòstic amb 80
preguntes per tal de que els joves sàpiguen
si compleixen amb el perfil empresarial o
no.
Les responsables tècniques també els van
animar a participar dins el certamen
convocat per la regidoria de Promoció
Econòmica que porta per nom ‘l’Institut
Emprèn’ amb les seves idees. Durant les
explicacions els van posar alguns exemples
de negocis del municipi per tal que les
explicacions els quedessin més clares a
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través d’exemples que es poden trobar
en el seu dia a dia.

SALOU LLIURA NOU BEQUES PER A
ESTUDIS UNIVERSITARIS ALS
MILLORS CURRÍCULUMS DE L’IES
JAUME I
L’alcalde de Salou, Pere Granados, junt
amb el regidor d’Ensenyament, David
Ninyà, van lliurar el passat dia 13 de
novembre un total de nou beques per a
estudis universitaris, a més d’un ordinador
portàtil a la millor nota de les proves
d’accés a la universitat (PAU). En un acte
celebrat a la sala Xavier Turull de l’Escola
de Música, plena a vessar d’alumnes, es
van entregar els premis als nou estudiants
que, un cop finalitzada la seva formació a
l’IES Jaume I, han encaminat la seva
carrera professional a la universitat; a més
de quatre alumnes qualificats amb
matrícula d’honor per les Juntes
d’Avaluació de segon de batxillerat.
Els guardonats amb 1.284 euros cadascun
són Francisco José Gómez Sánchez, la
millor nota en el batxillerat humanístic i de
ciències socials; David Coronado Gutiérrez,
el millor estudiant del batxil lerat

tecnològic; Maria Garrido Martín per la
millor trajectòria al batxillerat de Ciències
de la Naturalesa i la Salut. Les dues
beques per a cicles formatius de grau
superior han anat a parar a Natàlia
Fernandez Fox i a Javier Muñoz Martínez
i, finalment, els alumnes amb matrícula
d’honor de segon de batxillerat que han
rebut 565 euros han estat Alejandro
Aivar García; Guillem Rufián Torrel; Laura
Nebot Muro i Jaume Grabulosa Lesniowski.
A més, a l’estudiant Guillem Rufián també
es va emportar un ordinador portàtil per
haver obtingut la millor nota a les PAU.
Després del lliurament de les beques,
l’escriptor Màrius Serra va pronunciar una
conferència a la mateixa sala.

LES AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSI-
TÀRIA DE LA GENT GRAN DE SALOU
VISITEN EL REUS MODERNISTA
Dins els actes previstos al programa Salou
Actiu i en col·laboració amb l’Antena del
Coneixement de la URV a Salou es va
organitzar una visita a diversos punts del
Reus modernista. Durant la visita, que va
tenir lloc el passat divendres 13 de
novembre i a la qual van assistir una

vintena de persones, un guia de la ciutat
de Reus i el responsable de les Aules
d’extensió Universitària de la gent de la
URV, Josep Maria Sabater, van explicar la
història i arquitectura de tres edificis
modernistes de la ciutat.
La ruta va començar per l’Institut Pere
Mata, conjunt arquitectònic modernista
emblemàtic de la ciutat de Reus, construït
l ’any 1897 per l ’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner. De tots els
pavellons, es va visitar el número 6, que
és, per la seva riquesa ornamental, el de
més valor artístic, i també perquè
conserva el mobiliari original. Recorrent
els carrers, fins arribar al Palau Bofarull, es
va explicar als presents la riquesa de les
diferents façanes que s’anaven trobant
com la Casa Gasull, Casa Rull, i el Dispensari
Antituberculós. També es va visitar el
Palau Bofarull, un edifici de l’any 1774,
amb una important sala noble que
simbolitza l’esperit emprenedor de la
ciutat. Per acabar la visita es va visitar el
Teatre Fortuny, de l’any 1882.
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Noves Tecnologies
PROMO FACEBOOK!
Un bany de bones sensacions a la
Pineda...Volem arribar a ser 1.000 amics!

Us retem a suggerir com amistat el perfil del nostre patronat.
Arribats als 1.000 amics penjarem al perfil uns cupons de 2x1
per a l’Spa&Club Aquum de La Pineda (Vila-seca). Vine a
relaxar-te amb un bany de bones sensacions... És a les teves
mans! Arribarem als 1.000? Tu decideixes!

SKYPE
El Patronat de Turisme de Vila-seca millora dia a
dia i s’adapta a les noves tecnologies. Es per això,
que actualment, disposem de Skype. Un
programa a través del qual podrà contactar amb
nosaltres mitjançant una trucada totalment

gratuïta; i de aquesta manera, poder resoldre qualsevol dubte.
Per poder agregar-nos com ...a nou contacte és necessari
buscar: lapinedaplatja.

Més de 70 professionals participen a Paris en
el Workshop de presentación de Costa Daurada
com a destí de congressos

Vila-Seca, Salou, Cambrils, Reus, PortAventura, Diputació de Tarragona,
Convention Bureau, Turisme de Catalunya  i Vueling/Clickair van ser els
encarregats de presentar l’oferta del territori

Èxit de participació en el Workshop organitzat a Paris per presentar la oferta
de Turisme de Negocis de la Costa Daurada. La trobada, que es va celebrar
el passat 26 de novembre va aplegar a més de 70 professionals del sector
turístic francès, entre els quals destacaven organitzadors professionals de
congressos, tour operadors i agents de viatges de referència.

L’objectiu d’aquesta trobada era alhora promocionar i captar negoci per a
l’organització dels anomenats grans esdeveniments: convencions,
congressos, llançament de productes, esdeveniments esportius, etc. L’acció
es va plantejar de manera conjunta per mostrar la complementarietat dels
diferents actius de la zona, especialment a nivell d’infraestructures.
PortAventura, promotor de la iniciativa, va presentar el seu nou centre de
convencions, que va obrir les seves portes coincidint amb la celebració del
Rally Catalunya Costa Daurada.

Aprofitant la visita, al matí també es va realitzar una trobada amb
premsa especialitzada en el sector de turisme de negocis en un
cèntric hotel de Paris.  La premsa va mostrar molt d’interès per
la zona i la gran varietat de productes que ofereix, tant a nivell de
congressos i esdeveniments, com d’oferta complementaria.
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Correu Obert
Convergència de Vila-seca aplega més de 400 persones
en la seva trobada anual de militants

Més de 400 persones es van aplegar aquest cap de setmana passat a
la Pineda per tal de participar en el sopar tradicional de Convergència
Democràtica de Catalunya de Vila-seca.
L’acte, presidit per Joaquim Nin, president de la  Federació de CDC; per
Josep Poblet, alcalde de Vila-seca i president de la Diputació de
Tarragona i per Felip Puig, secretari general adjunt de Convergència
Democràtica de Catalunya, va servir per lliurar la Insígnia d’Or del partit
a Màrius Carreté Casas, històric militant de Convergència de Vila-seca,
pagès i home de llarga trajectòria al costat del partit. L’acompanyava
la seva família i, especialment, la seva esposa, el seu fill i el seu net.
En aquesta tradicional trobada també hi van ser presents els membres
de l’equip municipal de govern, representants d’Unió Democràtica,
alcaldes de municipis del Tarragonès, del Baix Camp i del Priorat,
representants municipals de Tarragona, la Canonja i Constantí, i altres
autoritats i membres de la federació de CiU que van felicitar al Comitè
Executiu de CDC de Vila-seca per l’organització de l’acte.
El sopar va servir també per a celebrar els primers dos anys del present
període municipal, comprovar el grau de desenvolupament dels objectius
de govern, valorar l’empenta de la Vila-seca d’avui en el context del
Camp de Tarragona i la Costa Daurada i, sobretot, compartir en una
trobada multitudinària l’eslògan Temps de Vila-seca, entès com la suma
de les idees, les persones, els objectius de convivència i de progrés de
tot un poble que confia reiteradament i d’una manera àmplia en els seus
governants, portadors d’un projecte polític sòlid, compromès, ple de
coratge i amb honradesa i transparència.

A la foto, Màrius Carreté, acompanyat dels dirigents del
partit i família.

Concert al Centre
Els Amics del Teatre de Vila-seca amplien
l’oferta i el passat dissabte 7 de novembre
programaven un concert a El Centre. El
cartell el formaven els grups musicals vila-
secans The Eyeballs i Naltrus.
Els primers es presentaven a Vila-seca, on
encara no havien tocat. Això va ser a la sala
del Centre Catòlic, a la qual hi va assistir
força públic. L’actuació va anar bé i la banda
va oferir nou temes de composició pròpia que
van entusiasmar als seguidors incondicionals.
Recordem que The Eyeballs és un grup creat
a finals de l’any 2004 i el seu estil musical és
el Hard-Rock Metal.
A continuació van sortir a escena els Naltrus,
coneguda i reconeguda banda local, que ja
compta amb algun premi en el seu currículum
i dos discos d’estudi. El dissabte dia 7 van
oferir una actuació de tres quarts d’hora on
van repassar temes tant de Simplement, el
seu primer treball, com de Quan em mires,
l’àlbum que van acabar de cuinar l’any passat.
Talls contundents d’influència hardcore però
amb melodies suggerents. Els Naltrus
demostren tenir ja un bagatge a les seves
espatlles important, demostren  unes taules
aconseguides a base de bolos i feina ben
feta. Així, uneixen cançons sense donar un
segon de pausa i respir, cosa que compensen
amb una proximitat amb el públic que és
d’agrair.
Sense voler desmerèixer cap dels altres
membres de les dues formacions, mereixen
una menció a banda les seccions rítmiques a
càrrec del Pau i del Pepe, energia pura a la
bateria.
Esperem una nova cita amb aquestes
bandes, que ja són alguna cosa més que una
promesa.

Associació local de Convergència Democràtica de
Catalunya
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Una cinquantena d’ajuntaments van
assistir el passat 3 de novembre a
Granollers a la Conferència d’Alcaldes
per la Pau.

La trobada, a la qual hi va estar present
l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, fou
organitzada per l’Ajuntament de
Granollers, la Federació de Municipis de
Catalunya, la Federación Española de
Municipios y Provincias, amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na i l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques.

Tal i com es recordarà, Vila-seca és
des de l’any 2005, membre de l’associació
internacional «Mayors for Peace» i

Vila-seca, protagonista a la
Trobada d’Alcaldes per la Pau

aquesta Conferència va servir per reflexio-
nar sobre la construcció de la pau i avançar
en la seva articulació des del món
municipalista. La cinquantena de
municipis presents a la Conferència van
aprovar una Declaració que insta a cons-
tituir una secció d’Alcaldes per la Pau i
van decidir crear un grup impulsor que
treballarà, en xarxa, amb accions per a la
pau.

A la foto, presentació de la Declaració
de la Conferència d’Alcaldes per la Pau
amb Josep Poblet, alcalde de Vila-seca;
Josep Mayoral, alcalde de Granollers;
Jesús Dionisio, alcalde d’Aranjuez i Jordi
Baijet, alcalde de Sitges.

23 de desembre
A les 19,30 Cercavila fins a la pl. de

Frederic Mompou amb els músics de
l’Aula de Música Tradicional i Popular

A l’Auditori a les 8 del vespre
Felicitació de Nadal i Tradicional brou.

A la sala Pare Antoni Soler , a 2/4 de
10 del vespre La Tramoia presenta El
poema de Nadal de J. M. de Sagarra.

24 de desembre
A la pl. de l’Església, a les 6 de la

tarda Festa del Tió.

25, 27 de desembre i 1 de gener
Al Centre Catòlic, a les 7 de la tarda,

Pastorets.

26 de desembre
Arribada en helicòpter al Parc de la

Riera, a 2/4 d’1 del migdia, dels patges
dels Reis Mags. A la 1 del migdia, a la
pl. de l’Església recollida de cartes.

A l’Auditori, a 2/4 de 8 del vespre
Tradicional Concert de Nadal.

27, 28, 29 i 30 de desembre
A l’Envelat,de les 5 de la tarda fins a

les 8 del vespre, Parc Infantil de Nadal

28, 29 i 30 de desembre
A l’Envelat, de 18h. a 22 h. Parc Jove

31 de desembre
A la platja de la Pineda, a les 12 h.

Tradicional Bany de Sant Silvestre
L’Home dels nassos. Anada a

l’Estació i arribada de l’home dels nassos
a 1/4 de 7, aproximadament. Cercavila
i discurs al balcó de la Casa Consistorial

1 de gener
A l’Envelat CAP D’ANY. A partir

de l’1 de la nit Gran Ball de Cap d’Any
amenitzat per l’orquestra Cadilac i
Macrodisco Osuna II a La Carpa.

2, 3 i 4 de gener
Al Centre Catòlic, a 2/4 de 6 de la

tarda Titelles per Nadal.

5 de gener
Arribada dels Reis Mags d’Orient:
A Vila-seca: a les 18h. per l’av. de la

Generalitat i  fins a la pl. de l’Església.
A la Pineda: a les 19h. pel passeig  de

Pau casals i fins al Pavelló.
A la Plana: a les 20h. cavalcada pels

carrers del barri i regals al Centre Cívic.

Festes de Nadal i Reis
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La sala polivalent de l’Ajuntament de
Vila-seca ha estat l’escenari de l’acte de
lliurament dels diplomes als participants
en el curs d’entrenadors de futbol de pri-
mer nivell.

Organitzat pel Club de Futbol Vila-
seca i coordinat per la Federació Catalana
de Futbol, el curs ha comptat amb la
participació de més de 40 entrenadors
procedents dels municipis de Vila-seca,

Lliuren els diplomes acreditatius del
Curs d’Entrenadors de Futbol

Tarragona, Reus i Salou.
L’acte, presidit per l’alcalde de Vila-

seca, Josep Poblet; pel delegat territo-
rial de la Federació Catalana de Futbol,
Josep Vives; i pel president del Club de
Futbol Vila-seca, Joaquín López, va
comptar amb la presència del regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Vila-seca,
Pere Martos, i del director del curs,
Albert Viñas.

Vila-seca va inaugurar el passat 22 de
novembre diversos equipaments esportius
a la zona del Campus Educatiu i Esportiu
i de l’Estadi Municipal que han significat
una inversió de 2 milions d’euros.

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i
el director general d’IGESPORT (empre-
sa concessionària de la gestió del complex
“Piscines Vila-seca”), Paco Segura,
acompanyats de la corporació municipal i
dels representants de les entitats del
municipi van inaugurar durant el matí els
nous equipaments del campus (noves sa-

Vila-seca inaugura nous equipaments
esportius per valor de 2 milions d’euros

les esportives per activitats dirigides i
de fitnes, la piscina descoberta i la nova
pista del pavelló) que han significat una
inversió a càrrec dels Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) i de
l’Ajuntament de Vila-seca de més
d’1.120.000 euros.

Durant la tarda i aprofitant la
presentació de tots els equips base del
Futbol Club Vila-seca, es van inaugurar
les millores esportives realitzades a
l’Estadi Municipal, que en total han
significat una inversió de 777.000 euros.

La pallassa Paz
Padilla, al

Pallassòdrom de
Vila-seca

El Patronat Municipal de Turisme de
Vila-seca ha confirmat ja la programació
de la propera edició del Pallassòdrom,
que se celebrarà a Vila-seca del 22 al 24
de gener del 2010 dins la programació de
la Festa Major de Sant Antoni.

Enguany, el pallasso Jango Edwards
serà el padrí de la quarta edició del
Pallassòdrom, prenent el relleu als
Germans Totó, padrins en l’edició del
2009. Entre les actuacions més
destacables hi haurà la de la pallassa Paz
Padilla, amb el seu espectacle “Sólo Paz
Padilla” com a primera actuació d’aquest
festival, una artista de renom que ha
participat en gales, shows, teatre, televisió
i, fins i tot, cinema. Paz Padilla actuarà a
Vila-seca el proper 22 de gener a les 22
hores.

Aquesta serà una de les actuacions de
vespre per a adults i, sens dubte, un dels
espectacles estrella d’aquesta edició del
Pallassòdrom de Vila-seca. L’altra
actuació de nit serà la d’Àlex Navarro i
Caroline Dream  amb el seu espectacle
divertidíssim “Niu adventurs”. Tot i això,
també hi haurà les actuacions de pallassos
i pallasses per al públic més petit, amb
companyies molt reconegudes com Dan-
dy Clowns amb “Klowns Showtime” i
Marionetarium amb “Pallassos de fus-
ta”.

A banda, el dilluns anterior 18 de
gener, hi haurà el tret de sortida del
Pallassòdrom amb la Uala! Inaugural,
amb actes com la atípica cursa de pallassos
i pallasses pel nucli antic de Vila-seca,
acompanyats per la banda de mœsica
“Always Drinking Marching Band”. Tot
seguit hi haurà el tradicional dinar de
pallassos i pallasses i finalment a les 18h
la presentació oficial del festival a
l’Auditori Josep Carreras, obert a tothom.
Durant la Uala! es nomenarà oficialment
a Jango Edwards padrí del Pallassòdrom.

Per a més informació sobre la
programació del Pallassòdrom podeu
adreçar-vos:

- a la web del Patronat de Turisme
www.lapinedaplatja.info

- als números de telèfon següents:
977 39 03 62 / 977 37 30 37

- o consultar el blog del Pallassòdrom
a http://pallassodrom.blogspot.com/
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“La segregació va arribar en un moment
que ningú esperava”

El Pont de Fusta ha entrevistat en
Jordi Blasi Jorge, salouenc i periodista
de professió. Amb un bagatge de
trenta anys al servei d’informar els
ciutadans, ha treballat i col·laborat
en molts mitjans de comunicació,
tant escrits (Diari de Tarragona, El
Punt, El Mundo, ABC, El Pont de
Fusta o el desaparegut Reus Diari),
com audiovisuals (TVE, Ràdio Popular
de Reus o Ràdio Salou). En algun
d’ells ha desenvolupat càrrecs de
responsabilitat, ja que ha estat cap
de secció al Diari de Barcelona i a
l’edició barcelonina del Nou Diari.
Darrerament, el seu àmbit ha estat el
mitjà editorial. D’aquí n’ha sortit
recentment un treball d’investigació
i recerca de la nostra història més
recent: Ni un pam. Vila-seca i Salou:
crónica de una segregación. Fent un
pas endavant, ferm i segur, ens
presenta en la seva narració tots els
esdeveniments d’aquella convulsa
dècada, ordenats cronològicament i
documentats severament.

Pont de Fusta: D’on et ve l’arriscada
idea d’escriure i publicar aquest llibre?
Jordi Blasi: El vaig escriure perquè vaig
llegir el llibre dels segregacionistes, d’en
Manel Albinyana en estreta col·laboració
amb en Juli Vilaplana, i vaig trobar que
oferien una visió parcial. Com a salouenc
havia seguit la segregació des del
començament i tenint en compte que
ells el van treure mesos abans del vintè
aniversari de la segregació, vaig voler
aprofitar aquella oportunitat per publicar
un altre llibre amb un plantejament més
ampli i periodístic. Així ho vaig proposar a
l’editor, que em va donar carta blanca
perquè el tirés endavant. Ha estat una

feina fàcil, entre cometes, perquè hi ha
hagut molt treball d’hemeroteca, mirant
articles dels diaris. El Pont de Fusta
també m’ha ajudat molt, perquè és qui
més va seguir tot el procés.

PdF: Així doncs, no tenies recopilat
tot aquest material amb ànim
d’escriure aquest llibre?
JB: Vaig viure la segregació i en vaig
cobrir la informació en els seus darrers
anys, així que coneixia bé la història,
sobretot pel que fa a la Coordinadora
Poble de Salou i les seves mobilitzacions.
Amb el temps, també he sabut més
coses de les que van passar. Alguna
documentació també m’ha permès anar
més al fons i conèixer amb més detall tot
el procés. Sobretot del començament,
del qual no se n’havia parlat gaire i no
se’n tenia gaire informació. Buscar dades
també m’ha permès tenir accés a
antecedents històrics de la segregació,
que crec que és l’apartat més nou del
llibre. Per exemple, trobem que Salou ja
va ser lliure durant la Segona República,
poc després d’esclatar la Guerra Civil i
que després va haver un intent de
segregació l’any 1941. Són els dos
processos que he trobat documentats.
En això m’ha ajudat molt l’Arxiu Històric
de Vila-seca on hi ha un ventall de
documentació magnífic, així com per la
facilitat que m’han donat per fer la meva
feina.

PdF: On treballaves durant el procés
de segregació?
JB: Portava diverses corresponsalies.
Col·laborava amb la Berta Ramos, que
era la corresponsal de TVE a les
comarques tarragonines. També en
portava d’altres, perquè sempre ha

passat, sobretot abans, que els
periodistes no teníem uns mínims laborals
reconeguts, i quan feies de corresponsal
a províncies acabaves treballant en
diversos mitjans perquè tots estaven
mal pagats i entre tots acabaves
aconseguint unes condicions
econòmiques mínimament dignes. Era
aquella una situació laboral molt precària.

PdF: Per la teva postura vas patir
diversos intents de represàlies?
JB: Vaig ser perseguit. Els
segregacionistes de la Coordinadora
Poble de Salou buscaven constantment
caps de turc, necessitaven treure la
gent al carrer per demostrar que amb
ells ningú no podia. Un d’ells vaig ser jo.
Em van buscar amb la peregrina excusa
que col·laborava a El Pont de Fusta. Per
a ells, jo era un traïdor, no ho
acceptaven. A banda, jo havia publicat
una informació sobre el brot de
salmonel·losi aparegut a Salou l’estiu del
1989, que havia provocat cancel·lacions
massives de touroperadors britànics als
hotels. Quan la Diputació va fer un
informe sobre com resoldre el problema,
jo, com a periodista, me’n vaig fer ressò.
La notícia va sortir a TVE, i denunciava
que les condicions sanitàries a Salou en
aquells anys eren deplorables, que el
primer que s’havia de fer era mantenir
nets els carrers, garantir una higiene
mínima a bars i restaurants i vetllar pel
turisme, no aprofitar-se’n. Perquè no es
tenia cura del turisme. Al publicar tot
allò, els segregacionistes van considerar
que jo atacava Salou, que era un traïdor,
entenien que a Salou ja hi havia prou
problemes com perquè ara vingués un
del poble a portar-ne de més. Ferran, en
una ocasió, em va dir que si allò ho
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Entrevista a Jordi Blasi, autor del llibre Ni un pam. Vila-seca i Salou: crónica de una segregación

hagués dit d’un altre poble no m’hauria
passat res. No entenien que jo estava
fent la meva feina. Paradoxalment, el
mateix Ferran, un any després, al
capdavant de la gestora, va assumir les
recomanacions de la Diputació que jo
havia difós. El de la violència gratuïta, la
violència per sistema, va ser un altre del
cúmul de despropòsits que van
acompanyar la segregació.

PdF: Aportes una visió del moviment
segregacionista desunit, cadascú
buscant els seus propis interessos.
JB: Els segregacionistes sempre han
presentat que la seva era la lluita d’un
poble, però en realitat el poble el
mobilitzaven unes persones concretes.
Allò era una lluita pel poder. CiU volia
governar al municipi i després de les
municipals del 1979, que guanya el PSC,
tenien por que els socialistes es
perpetuessin a Vila-seca i Salou. En canvi
a Salou dominava CiU, per això els
convergents van començar a impulsar la
segregació. Quan inesperadament es va
produir el canvi de color polític a Vila-
seca, és a dir, quan Joan M. Pujals
aconsegueix l’alcaldia el 1983 malgrat no
haver guanyat les eleccions, perquè el
PSC va tornar a ser la força més votada,
el panorama canvia. Pujals aposta pel
turisme i un cop a l’alcaldia es multipliquen
les inversions a Salou, amb la qual cosa els
arguments de situació d’abandonament
dels segregacionistes queden refutats.
Això va originar una divisió entre els
segregacionistes convergents i els de la
línia dura. Mentre els primers es donaven
per satisfets, perquè ja manava CiU, els
altres es van acabar alineant amb Alianza
Popular. A Aliança Popular ja els convenia
estar al costat del segregacionistes,
pensaven que així sumarien més vots,
però a les municipals del 1987 només
treuen un regidor. L’advocat Gallego va
acabar d’adobar aquest gir cap a la dreta
més rància amb les seves declaracions
contra el català i Catalunya, pròpies de
l’extrema dreta. Es pot dir que aquí
comença la deriva polít ica dels
segregacionistes, perquè no troben cap
altre partit, tret d’AP, que els faci costat.
Ni Vilaplana ni Albinyana eren d’AP, però
no tenien més remei que seguir-los el
joc. El 1989, quan la segregació és una
realitat comença la veritable lluita pel
poder a Salou, fins al punt que es
presenten quatre candidatures
independents a les municipals del 1991.
Això va provocar encara més divisions
entre els segregacionistes, malgrat que

entre ells mai no s’han portat bé. Alguns,
ni es podien veure.

PdF: Una figura clau en el procés és
la de l’advocat Gallego, però hi hem
trobar a faltar més referències. Com
apareix en escena?
JB: El fitxa molt aviat el moviment
segregacionista. Però primer els
segregacionistes van comptar amb
l’assessorament jurídic de la Generalitat,
que donava suport a la segregació. El
Gallego havia portat altres expedients de
segregació i tenia bons contactes amb la
magistratura. Van contractar els seus
serveis i la minuta va costar 50 milions de
pessetes, que va pagar l’Ajuntament. És
a dir, tot el poble de Salou, no els
segregacionistes, van haver de fer front
a la despesa. El Gallego era probablement
el segregacionista més convençut de
tots, entre altres raons perquè hi tenia
molt a guanyar, més enllà que li poguessin
dedicar un carrer o una plaça. La
segregació va arribar en un moment que
ningú esperava. Va agafar per sorpresa
fins i tot algú tan ben informat com el
Joan Maria Pujals.

PdF: De fet fa l’efecte que, al final,
era com si l’advocat lluités tot sol
per la segregació. Per altra banda,
sembla que tingués cert poder en
cercles jurídics?
JB: Les connexions ideològiques de
Gallego amb el Tribunal Suprem o amb
alguns dels seus magistrats no eren de
domini públic, però existien. Això no ha
de sorprendre: la magistratura, com
l’exèrcit, ha estat un dels poders més
immobilistes d’Espanya. En teoria la justícia
consisteix en aplicar la llei, però en segons
quins contextos pesa més el criteri
ideològic que el jurídic. El 1989, molts

magistrats encara eren de l’època de
Franco.

PdF: També es retraten al llibre les
lluites internes de CDC, el pols entre
Gomis i Pujals, els viatges a BCN a
veure el Jordi Pujol...
JB: Jordi Pujol havia dit als segregacionistes
que els donaria la segregació. Quan el
1983 el PSC guanya les municipals, Pujals
arriba a un acord amb la l l ista
segregacionista i AP i aconsegueix
l’alcaldia, malgrat que CiU era la tercera
força més votada, per darrera del PSC i la
candidatura segregacionista. L’acord de
Pujals va arribar després que Miquel Roca
demanés el vot segregacionista a canvi
de donar-los la segregació. Però la
Generalitat no va complir la seva promesa
i els segregacionistes, amb raó, es van
considerar enganyats. Quan l’Audiència
de Barcelona, que també havia denegat
la segregació de Salou, dóna la de l’Ampolla
atenent a raons històriques, ja que
l’Ampolla havia estat municipi
independent durant la Segona República,
a Salou comencen a radicalitzar-se. Les
lluites internes a CDC van arribar després
de la segregació, quan es barallen Pujals
i Gomis. Pujals havia succeït Gomis a la
presidència de la Diputació quan Gomis
va ser nomenat conseller de Governació.
Va ser un enfrontament obert entre dos
polítics que tothom considerava íntims:
Pujals havia estat secretari de Gomis a la
Diputació i Gomis considerava Pujals el
seu successor a Tarragona. La rivalitat va
arribar al punt que Gomis es va alinear
amb les tesi dels segregacionistes, encara
que només fos per fer la punyeta a
Pujals. Gomis, per exemple, era l’únic
interlocutor de Ferran amb la Generalitat.
De fet, és Gomis qui posa Ferran al
capdavant de la gestora. Pujals i Gomis o

Presentació a la sala d’actes de l’Hotel Regente
Aragón de Salou. Amb l’editor Manolo Ribera, Jordi
Blasi i el periodista Xavier Graset.
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Gomis i Pujals van passar de l’enemistat i
a la guerra oberta. En aquesta baralla
Pujals hi va sortir perdent, tot i que com
a president de la intercomarcal era un
pes pesant de CDC. Si marxava i trencava
el partit posava en perill la supremacia de
CDC a Tarragona. Finalment, Pujol es va
afartar de tots dos perquè les seves
diferències no contribuïen a resoldre els
maldecaps que hi havia amb el parc
d’atraccions, que era el que realment li
interessava a Pujol. Per això dic al llibre
que la segregació és una història de
traïcions i de deslleialtats, d’ambició política
i d’oportunismes.

PdF: A banda de tot el material
d’hemeroteca, també has intentat
parlar amb els protagonistes?
JB: Jo volia entrevistar els principals
protagonistes de la segregació: Joan
Clavé, que era l’alcalde quan va començar
la tramitació de l’expedient; Joan M.
Pujals, que era l’alcalde quan es va produir
la segregació i segurament qui més en
sap; també els segregacionistes, en
Vilaplana i l’Albinyana, representants del
nucli dur, i l’Esteve Ferran, president de
la junta gestora. Clavé va dir que sí; cap
problema. Pujals va declinar l’entrevista
perquè no volia reobrir ferides, ja que,
encara que costi de creure, els problemes
derivats de la segregació cuegen. El Juli
Vilaplana i el Manel Albinyana van
condicionar l’entrevista, hi havia aspectes
que no volien tocar. Amb l’Esteve Ferran
no vaig poder parlar. El seu cap de
premsa em va dir que no concedia
entrevistes sobre el tema, quan això es
mentida, perquè ha parlat de la segregació
amb altres mitjans. Respecto la postura
de Pujals i puc entendre la dels
segregacionistes, però la reacció de
Ferran parla per si sola.

PdF: Repassant aquests episodis de
lluites polítiques, podríem dir que
actualment la història es repeteix?
JB: Els mateixos segregacionistes m’han
reconegut que a l’Ajuntament de Salou
li cal una regeneració democràtica. Encara
hi ha llistes negres, com abans, com quan
va arribar la segregació. O estàs amb mi
o estàs contra mi. Tot això encara existeix
a Salou. Si això ho sumes a les acusacions
de corrupció que hi va haver durant el
mandat de Ferran i que els jutjats estan
investigant, el resultat final és decebedor.
A sobre, Convergència va presentar una
moció de censura contra el PSC quan ja
els tocava manar a ells, la qual cosa va
contribuir a enterbolir encara més

l’ambient. La gran tragèdia de CDC és
que va impulsar la segregació el 1979 per
fer-se amb el poder i que trenta anys
després encara no l’ha aconseguit. Tot
el que passa a Salou és esperpèntic,
surrealista. El Juli Vilaplana, a qui li agrada
tant el teatre, en podria fer un sainet si
no fos perquè la realitat és força més
trista.
PdF: Podríem dir que aquestes en
són les conseqüències polítiques?
JB: Al llibre, jo he fet un recull de notícies
que es van publicar. És un recull
documental, encara que hi hagi algun
comentari meu. El llibre ens permet
descobrir la deriva política de tots aquests
anys, el joc brut, el doble joc, les
contradiccions que hi havia. Només amb
les declaracions d’alguns segregacionistes
es podia haver fet una antologia del
disbarat. Algunes frases són memorables,
per dir-ho d’alguna manera. Això no vol
dir que només ells siguin els culpables del
que va passar.

PdF: Pel que fa a Esteve Ferran, està
en el moment adequat en el lloc
oportú. Arriba a ser regidor, perd
protagonisme, però acaba
encapçalant la gestora.
JB: Ferran sempre ha practicat un doble
joc. Fins i tot els mateixos segregacionistes
no el podien ni veure. Va tenir un paper
destacat com a regidor fins l’any 1987.
Pujals el va necessitar l’any 1983, perquè
li calien els vots de la candidatura
segregacionista per ser alcalde, però a
les municipals del 1987, quan arrasa amb
una llista que ha fet al seu gust, Ferran,
tot i que és de Convergència, desapareix,
cau en l’ostracisme polític. Fins a la
segregació és com si Ferran políticament
no existís. Només apareix quan Gomis el
crida. Ferran es va limitar a esperar la seva

oportunitat. El seu cosí germà Esteve
Blasi, a qui Ferran volia a la gestora, també
feia un doble joc. Per exemple,
acompanyava Ferran a negociar a
Barcelona però després, a esquenes d’ell,
n’informava els segregacionistes, perquè
els segregacionistes i el Ferran ni es
parlaven, no es fiaven d’ell. Després, com
a president de la gestora, Ferran va saber
utilitzar el seu populisme per convertir-se
en el primer alcalde de Salou, guanyant
amb majoria absoluta. Un altre fet curiós:
gràcies a Ferran el nombre de funcionaris
a Salou en molts pocs anys es va disparar.
El seu personalisme tampoc no va afavorir
la regeneració política que calia. Molt
salouencs diuen que es va equivocar en
posar el seu fill a l’Ajuntament com a
primer tinent d’alcalde i regidor
d’Urbanisme. A partir d’aquell moment
van esclatar els casos de corrupció. Tot
això ha enterbolit la vida política de Salou.

PdF: Un veí de Vila-seca va dir que
com s’atrevia algú a escriure un llibre
així i presentar-lo a Vila-seca. Per
què el recel dels vila-secans?
JB: Si la gent de Vila-seca sent recel
envers el llibre perquè sóc de Salou és
perquè la segregació també ha deixat
ferides obertes a Vila-seca. Jo, al llibre,
faig un recull del que va passar. Censurar
que jo escrigui sobre la segregació perquè
sóc de Salou és situar-se a la mateixa
alçada que els segregacionistes que també
deuen criticar. Jo no estic marcat
políticament, sóc independent, no
pertanyo a cap partit. Els segregacionistes
em van titllar sense cap fonament
d’antisegregacionista. Són acusacions que
neixen de la intolerància, de gent que no
accepta que algú no els segueixi el joc. Jo
m’he limitat a fer un treball d’hemeroteca,
no sóc jo qui diu tot el que es recull al

Presentació del llibre a la Biblioteca de Vila-seca. A
càrrec de Pep Graset, Jordi Blasi, Carles Jansà i Manolo
Ribera.
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llibre. Només em limito a conduir la història
i a comentar-la de tant en tant, els fets
són els que van sortir publicats a la
premsa catalana. M’he limitat a fer un
resum dels últims 30 anys de Vila-seca i
Salou. També he intentat que el llibre fos
digerible, més aviat curt, perquè tothom
el pugui llegir.

PdF: Que la segregació la portin més
aviat gent nouvinguda, fins i tot
gent que no estava empadronada a
Salou, això fa més mal a Vila-seca
que la pròpia segregació?
JB: Per les seves característiques, a Salou
sempre hi ha hagut molta població flotant,
que hi vivia però que en realitat era de
pas. Recordo que hi va haver
segregacionistes convençuts, o això deien
ells, que ràpidament van desaparèixer
del mapa. En realitat, no era gent del
poble. També hi havia els que s’hi van
quedar, gent que va veure que apuntant-
se al carro segregacionista hi tenia molt a
guanyar. De fet, alguns regidors fa vint
anys que són a l’Ajuntament, han fet de
la política la seva professió. Pel que es
veu, van descobrir que la seva veritable
vocació era servir el poble manant. No és
estrany, és una feina molt ben pagada.

PdF: Amb la perspectiva del temps,
vist el creixement dels dos municipis,
ha estat positiva la segregació?
JB: Per a mi, el creixement que han
tingut els dos municipis ha estat
desmesurat. L’aspecte més negatiu és
que s’ha construït massa. Sobretot a
Salou, per la manera en què s’ha fet. El
resultat, des d’un de vista urbanístic, ha
estat caòtic, hi ha hagut descontrol,
només s’han buscat els diners, no s’ha
sabut planificar el creixement. I s’han fet
bestieses. Salou ha perdut el seu encant.
Ara tot és ciment. El súmmum és que
s’ha fet realitat la dita de posar portes al

camp. Es va aconseguir amb el parc
d’atraccions. Salou és com un municipi
venut. O hipotecat. Port Aventura ens
ha tancat el terme, Salou és ara una gran
propietat privada a la qual no hi pots tenir
accés. Per accedir a alguns espais naturals
has de pagar. Aquest és un absurd propi
del capitalisme. És aquest el Salou que
volien els segregacionistes? Perquè és el
que tenim. A mi no m’agrada.

PdF: I enmig de totes aquests
enfrontament, s’havia de construir
Port Aventura.
JB: Les obres del parc havien de començar
quan es va produir la segregació. He
parlat amb gent que m’ha assegurat que
les casualitats no existeixen. És a dir, que
hi van haver pressions perquè el Tribunal
Suprem desencallés l’expedient de
segregació quan calia desencallar-lo. Les
químiques s’oposaven al parc d’atraccions
que aleshores impulsava la multinacional
nord-americana Anheuser Busch perquè
limitava el seu creixement i imposava unes
normes de seguretat i controls
mediambientals molt més estrictes del
que tenia. Així que la petroquímica era la
més afavorida amb la segregació, perquè
amb nous problemes potser el parc no es
construiria. El dia que va haver la
segregació, estic segur que els de la
petroquímica la van celebrar tant o més
que els segregacionistes. Però sense fer
soroll. Van aconseguir el seu propòsit: els
nord-americans van acabar marxant. Amb
el que no hi comptaven era que Pujol
havia fet del parc una qüestió d’estat, i va
buscar nous socis. Com ara el seu amic
Javier de la Rosa. Gràcies al parc se’n parla
molt de Salou i de retruc de Vila-seca,
però a mi personalment és un model d’oci
que no m’agrada, culturalment retrògrad.
A sobre, ens ha pres el terme.

PdF: Quina creus que havia de ser

l’opció de creixement del poble,
doncs?
JB: L’equilibri urbanístic ha de ser el gran
repte dels polítics. Com també defensar
els benestar del poble que representen.
Per a això no cal postrar-se davant del
gran capital. Pel que fa a la petroquímica,
Pujals la tenia controlada, i el parc, en
aquest sentit, era un control afegit, en
limitava més el creixement, ja que la
indústria volia expandir-se i expandir-se.
Si no s’hagués fet el parc, s’hauria
continuat frenant l ’avenç de la
petroquímica? Quines garanties hi haurien
que un altre equip de govern no els
tornés a donar facilitats? Bé, aquí és
quan entra en joc la honradesa dels
polítics. D’altra banda, quan es va parlar
que venia el parc, gairebé tothom es va
posar content: una gran inversió, llocs de
treball, reclam turístic... Crec que els
pocs que s’hi oposaven; no els de la
petroquímica, naturalment, sinó els
pagesos i els expropiats, han acabat
tenint raó.

PdF: Més que el parc, el que compta
és la manera com es va fer, amb la
Platja Llarga tancada i el terme
hipotecat.
JB: Els americans només volien construir
el parc, va ser la Generalitat qui va
promoure la tupinada urbanística en
demanar que s’hi incloguessin xalets i
zones comercials. És a dir, la pròpia
Generalitat va impulsar l’especulació
urbanística. El nord-americans, només
amb el parc, ja en tenien prou, però Pujol
tenia un altre projecte. És cert que el
parc ha actuat de reclam turístic però
això només ha afavorit els empresaris.

PdF: Però tot això ja seria un altre
tema. Bona sort amb el llibre i en els
altres projectes que portis entre
mans.
JB: Gràcies a vosaltres.

Entrevista a Jordi Blasi, autor del llibre Ni un pam. Vila-seca i Salou: crónica de una segregación
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Espai Blasi
per Jordi Blasi
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Bon Vent
per Xavier Graset i Forasté

EL NEBODÍSSIM

Heu sentit a parlar del frare mercedari Francisco del Castillo? I del
iogui bengalí Swami Sri Yukteswar Giri? No, no era un turista. I
del Samsagaz Gamyi, què me’n dieu? Sí, home, aquell hobbit que
surt a El Senyor dels Anells? Us sonen també els estreptococs,
els microbis infecciosos presents en la diftèria, el xarampió,
l’escarlatina, la tuberculosi i les febres tifoides, entre altres
malalties on fan estralls. Doncs tots ells tenen en comú la
ubiqüitat. Com l’Esteve Ferran.
Amb motiu del vintè aniversari de la segregació de Salou, el 30
d’octubre passat, el diari El Punt va entrevistar l’exalcalde. Quan
la periodista li pregunta “Com recorda el moment, vint anys
després, en què va arribar la segregació?”, Ferran, que encara
manté impol·luta la seva memòria (sembla tan neta com el cel
després d’una mestralada), respon: “Doncs jo era a casa, dinant,
i de sobte vaig començar a sentir que tocaven les campanes de
l’església. Vaig sortir corrents, baixant les escales de quatre en

quatre esglaons”. Certament, Ferran és un cas clar d’ubiqüitat.
O de bilocació, fenomen paranormal que permet aparèixer a
dos llocs al mateix temps. Perquè hi ha testimonis que
asseguren haver-lo vist, el 30 d’octubre de fa vint anys,... a
Reinosa. Spielberg, ja tens tema!
A l’entrevista, Ferran afegeix: “Vaig passar setmanes en què
no menjava ni dormia. Els dos primers dies recordo que vaig
enviar tothom a casa i em tancava al despatx amb les mans
al cap”. Migranya? Autisme? Veia ja la jugada que amb el
temps li prepararia el Granados, amb la qual cosa Ferran
també entra de ple en l’àmbit de la vidència? Tenim un
Nostradamus, a Salou?
És públic i notori que l’exalcalde, malgrat les seves dots de
clarividència, no pot veure ni en pintura l’alcalde, a més de
titllar-lo de traïdor. La seva aversió és tan forta que en saber
que l’actual equip de govern es proposava declarar-lo fill
predilecte i salouenc il·lustre; és a dir, el non va plus de les
nominacions, va reaccionar dient que dels seus deixebles no
vol ni aigua. És una llàstima, perquè si acceptés el títol,
després de la distinció de fill predilecte que va rebre l’Esteve
Blasi Ferran, exregidor franquista entre altres mèrits, jo, de
retruc, entre l’un i l’altre, ben bé podria ser considerat
quelcom així com el nebodíssim! Ai las!

ESCENARIS DE FICCIÓ I CRUA
REALITAT

Si en la “ventada” del més passat demana
que el llibre de Jordi Blasi sobre el procés
de segregació de Salou, hauria de formar
part del llegat de memòria democràtica,
encara que només sigui pel vertigen que
t’entra quan repasses el seguit de fets
històrics que han esdevingut en tan poc
temps. També Jordi Pujol ens fa aparèixer
al segon volum de memòries és clar, i
alguns amb fotoi tot jugant a cartes a la
fonda de Vila-seca. Però deixeu-me que
us apunti dues referències bibliogràfiques
més de recent aparició.
 D’una banda l’obra de creació de Joaquim
Biendicho: “1937”, premi Pere Calders
2008, i d’altra banda l’últim llibre de
Joseo Maria Castellet: “Seductors,
il.lustrats i visionaris. Sis personatges en
temps adversos”.
 En tots dos llibres hi ha referències al
nostra passat advers, el de la crua guerra
civil en el nostre terme.
És clar que el cas de Castellet, només són
alguns esments al Salou d’aquella època,
i en el cas de Biendicho, és tota la seva
novel.la, la que situa en els escenaris de
Vila-seca, La Pineda i Salou. Fins i tot amb
mapa de la zona, que ajuda a situar els
fets en un espai físic.
Però és evident que tot el paisatge
humà , amb Anton i Pineda (igual que els

patrons i gegants de Vila-seca) agafant
el protagonisme del relat t’acaben de
situar en aquest punt del planeta. La
seva ficció recrea algun dels fets que
m’explicava la mare, que com els
personatges de “1937” sabia distingir el
soroll dels Mosques (avions de guerra)
soviètics quan s’enlairaven cap el front
d’Aragó. I el llenguatge d Biendicho,
s’arrecera al vocabulari vila-secà, hi
apareixen “gats mesquers”, la gent
carrega “ferrades”, i va en compte de
no “xafar un caragol”.  La història
quotidina en temps de guerra,amb
membres de la FAI, d’altres que
s’amaguen, i la mort com a ombra
tèrbola, com a distorsió d’un espai plàcid.
Hi trobem els nius de metralladores, o
bunkers, que fins no fa massa encara hi
havia a la platja de La Pineda, i l’hangar
que hi ha prop de Cal.lipolis.
Al llibre de Castellet, el vocabulari i
vivències són viscudes, i en algun
moment també ens remet als nostres
paisatges. Com quan explica que
Enrique Lister es treia els polls a Salou.
Diu Castellet: “això de les guerres,
explicat per un militar que no era de
carrera, com el cas d’en Lister, resultava
sorprenent: d’una banda eren uns fets
sinistres,però de l’altra tenien alguna
cosa dels acudits de Gila. Per exemple
: quan era al front de l’Ebre, on hi va
haver unes matances considerables,

els caps de setmana o cada quinze dies se
n’anava a descansar a Sitges o a Salou.”
L’editor Xavier Folch, li va explicar després
a Castellet que el xalet confiscat, on li feien
banys  d’aigua bullint per treure-li els polls
i descansava uns dies, era el de la seva
familia.
Castellet dedica un capítol al poeta reusenc
Gabriel Ferrater, i a Carles Barral, a més de
Terenci Moix, Joan Fuster, Manuel Sacristan
i Alfons Comín. Amb Ferrater el cap se te’n
va cap a Reus, i amb Barral, pel lector
d’aquí, cap el Racó, on hi ha una escultura
que el recorda i que en el seu moment no
va acollir el seu Calafell adoptiu.
El Racó de 1937, fició i realitat es barregen
pel cap, en un repàs a la cruel guerra, que
encara brama en el record d’aquells que la
van viure, o la poden reviure a través de la
lectura.  Els nius de metralladora, ja no són
a la platja de La Pineda, és clar que passar
pàgina, devia forçar la seva eliminació.
Quan hi eren, els banyistes i turistes, ben
poc sabien quin ús havien tingut. Encara
menys , tot i encara aguantar-se dret
l’hangar dels “Mosques”. Per no dir-vos,
saber quin era el xalet requisat que utilitzava
Líster.
Potser s’hauria d’inventariar tot plegat,
potser hauriem pogut traslladar un búnker
al costat d’on hi ha els hangars. Potser
ajudaria a entendre allò que costa tant,
que hi hagi una lluita fraticida a les portes
de casa, que també han viscut la història.
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per Antoni Mas
A la fresca Cròniques

          Disperses
per Jordina Setó

-Ara ve Nadal, matarem el gall…

-Començarem a menjar, que si canalons, que si torrons, que si
afluixem els cinturons…

-Doncs a la tarda després de dinar, el dia de Nadal a veure els
Pastorets i, el dia de Sant Esteve a escoltar la coral Nova Unió que
canten molt bé i, aquesta és la tradició en aquest poble…

-Ara que dius això dels Pastorets, al Vendrell fan una representació
teatral molt maca del Naixement  de Jesús. Van començar amb
pocs mitjans a Sant Salvador ,tothom hi va aportar el que podia a
més d’actuar-hi, i el que no tenien ho demanaven, com ara el ruc
per transportar a la Mare de Déu. Els hi va deixar un pastor que vivia
en un mas. Van anar a buscar-lo amb una furgoneta, el volien fer
pujar i el ruc es va negar, uns el van estirar pel morro i els altres el
van empènyer pel cul i res, llavors va intervenir el pastor, va agafar
el ruc li va donar la volta i cul arrere el va fer pujar a la furgoneta
i, cap al teatre van anar. Una vegada arribats allí l’animal va baixar
tranquil cara endavant, però quan va veure la porta d’entrada no
va voler entrar i es va posar de cul, a sí!, doncs de cul va entrar!,
i una vegada a dalt de l’escenari li van pujar la Mare de Déu al
damunt i ja  estaven a punt per iniciar el viatge cap a Betlem per
poder-se empadronar.

S’obren les cortines, es fa el silenci i Sant Josep estira la corda per
fer seguir el ruc i el ruc tossut, res. “Arri!”, ell quiet, i el pastor que
s’havia quedat a prop per si passava alguna cosa: “Tras, tras”, i
l’animal comença a moure’s marxa enrere i així van fer el tomb per
l’escenari, quedant la gent bocabadada d’aquest fet tan singular
i que la Bíblia no relata, però que la gent ja sap que més testarrut
que un ruc, un altre ruc. Deu ser per això que la dona del pastor
que tenia entrada lliure quan arribava al porter li deia: “Vengo de
parte del burro de mi marido”.

-Doncs de la marxa enrere no sé si diu res la Bíblia, perquè, tu què
diries?: Que hi ha la mateixa distància de Vila-seca al Vendrell, que
del Vendrell a Vila-seca?

-Clar que hi ha la mateixa distància anant cap endavant que anant
cap arrere.

-Doncs no! No hi ha la mateixa distància de Nadal a Sant Esteve,
que de Sant Esteve a Nadal, sinó pensa-ho...

-Home jo penso que...,saps què!: Bones Festes i no enredeu la
troca.

A l’anterior número del Pont de fusta, la companya Laura
Gené va formular la pregunta següent: “De quin color és
la música?” (entenent color com a ideologia o estat
emocional). Jo ara vull entendre color com a “color” (en
el seu sentit literal) per explicar una trastorn curiós i
fascinant anomenat sinestèsia. La sinestèsia, del grec syn
– unió o aesthesia – sentit o sensació,  és la connexió
entre dos o més sentits. Quan hi ha un estímul en
qualsevol dels sentits se n’activa un altre simultàniament.
Hi ha persones que, certament, veuen colors i formes en
escoltar música. No es tracta pas d’al·lucinacions, és un fet
totalment habitual pel qui ho pateix. És quelcom innat i
involuntari, i es pot transmetre de pares a fills.
 Els tipus de sinestèsia són múltiples; poden connectar
dos o més dels cinc sentits. El trastorn més freqüent és
el que relaciona grafismes amb colors; per exemple cada
número o cada lletra correspon a un color. Alguns artistes
importants del segle XX amb aquest trastorn ens han
deixat constància de com els afectava a l’hora de crear: el
pintor Kandinsky, el poeta Nobokov; els compositors A.
Scriabin, O. Messiaen o Rimsky-Korsakov els quals veien
colors i formes amb la música. Kandinsky tenia una
sinestèsia molt aguda i era fins hi tot reversible. És a dir que
quan pintava els seus quadres sentia sons musicals,
justament alguns dels seus últims treballs els va anomenar
Composicions. Oliver Messiaen, compositor i organista
francès del segle XX, confessava haver-se sentit molt
incomprès quan deia que veia colors quan sentia música.
Gràcies a la transcripció d’una entrevista feta per Claude
Samuel sabem quan i de quina manera es manifestaven
aquests colors, que no era sempre. Fa referència a alguns
fragments musicals de la seva extensa composició i ens
parla tant de colors senzills com de cortines de diversos
colors en moviment. Segons el tipus de sonoritat, els
colors adquirien textures diferents: extremadament
brillants o difuminades.
Per alguns afortunats, per tant, la música té color i fins i
tot forma.

http://karenzia29.wordpress.com
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Plens i Juntes de Govern
Per Anna Plaza Poblet

Juntes de govern de
Vila-seca

Adjudicades de nou les obres de la llar
d’infants
La junta de govern ha adjudicat a l’empresa
Arias i Olivé SL les obres que queden pendents
de la nova llar d’infants municipal Les Vimeteres,
que s’està construint al costat del CEIP Miramar,
a la zona de les Illes. Els treballs compten amb
un pressupost de 859.181,32 euros.
Així mateix, l’Ajuntament ha desestimat el recurs
de reposició presentat per la Unió Temporal
d’Empreses Llar Vila-seca, a qui inicialment s’havia
adjudicat la construcció de la guarderia. La
junta de govern revalida d’aquesta manera la
rescissió del contracte, perquè es considera
provat que les obres estaven aturades i que la
UTE devia diners a els empreses
subcontractades.
Els treballs de la guarderia haurien d’haver
acabat el passat mes de juliol. De moment,
només s’ha executat un 13% del projecte, que
correspon a l’estructura de l’edifici.
D’altra banda, la junta de govern ha aprovat
una subvenció de 70.200 euros del departament
d’Educació per al funcionament de la llar d’infants
Els Fartets de la Pineda.

Obres complementàries del centre de
gestió de residus
La junta de govern local ha  adjudicat a l’empresa
Construccions Ferré SL les obres
complementàries del nou centre de gestió de
residus, que s’ha construït al polígon l’Alba, amb
el finançament del Fons d’Inversió Local.
Aquestes obres, valorades en 294.673,44
euros, inclouen els escomeses d’electricitat,
aigua, tele-comunicacions, el sistema d’extinció
d’incendis i l’adequació dels accessos des del
carrer.

Instal·lacions esportives
La junta del govern ha aprovat el projecte
complementari de les obres d’ampliació de les
sales esportives de la Piscina Municipal. Aquest
projecte inclou l’enjardinament de l’entorn i la
instal·lació del sistema de reg. Aquests treballs
estan valorats en 62.607,06 euros i es finançaran
a través del Fons d’Inversió Local, com les
mateixes obres de millora de les sales esportives.

Programes d’inserció laboral
L’Ajuntament de Vila-seca ha decidit renovar i
ampliar el programa SALT-PACTE destinat a la
inserció laboral de joves d’entre 16 i 20 anys del
municipi. Aquest programa està pensat per a
nois i noies que no han acabat els estudis
obligatoris i que tenen dificultats per trobar o
mantenir una feina. Funciona des de l’any 2006
amb estreta col·la-boració amb els instituts i els
serveis socials del municipi.
Els joves que hi participen són atesos per una
psicòloga i una psicopedagoga que fan una
avaluació de cada cas i imparteixen tallers per

ensenyar-los a buscar feina. El programa
també compta amb unes pràctiques en
empreses col·laboradores. Dels 16 joves que
aquest estiu han fet pràctiques, 7 han
aconseguit trobar feina.
Per tal de reforçar aquest programa
l’Ajuntament ha decidit ampliar-lo amb unes
sessions de formació en pintura, jardineria i
manteniment. Els participants faran 4,5 hores
de classe a la setmana durant un trimestre.
La junta de govern ha aprovat una despesa
de 3.300 euros per a aquesta ampliació del
programa SALT-PACTE.
A més, el consistori ha demanat una subvenció
de 17.368,84 euros al Pacte de Santes Creus
per a finançar aquest projecte de foment de
l’ocupació del qual se’n poden arribar a
beneficiar un centenar de joves del municipi.
D’altra banda, el consistori ha posat en marxa
dos nous plans d’ocupació que permeten
donar feina a persones en situació d’atur. El
primer d’ells està destinat a tasques de
protecció i manteniment de zones naturals del
municipi. A través d’aquest pla s’han pogut
contractar catorze persones per un període
de mig any.
L’altre pla d’ocupació que es posa en marxa
està destinat a reduir l’absentisme escolar al
municipi. Per aquest motiu s’han contractat
dues treballadors socials també per sis mesos.
Aquests dos programes compten amb el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Aquest mateix organisme, que depèn de la
Generalitat, ha concedit una subvenció de
26.216,64 euros a l’Ajuntament per
desenvolupar una nova edició del programa
d’Itineraris d’Inserció Laboral. La junta de
govern local ha aprovat la contractació d’una
psicòloga i una auxiliar administrativa per
desenvolupar aquest programa. El seu
objectiu és orientar a les persones sense
feina per tal de trobar-ne.

Pla educatiu d’entorn
La Generalitat aportarà 112.333 euros per al
desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn
de Vila-seca durant el curs 2009-2010. La

major part d’aquests
diners,71.593 euros,
estaran destinats a
activitats de caràcter
obert que decideixin
cadascun dels centres
educatius del
municipi. La resta es
destinarà a reforç
escolar, activitats
esportives i a accions
de sensibilització,
activitats familiars i de
foment de la
participació.
La junta de govern
també ha aprovat
l’aportació municipal al
Pla Educatiu d’Entorn

que aquest curs serà de 21.478 euros.
L’objectiu d’aquest pla és estendre l’educació
més enllà de l’horari lectiu i l’àmbit estrictament
escolar, implicant les famílies. D’aquesta manera
es vol facilitat la cohesió social.

Estudi sobre l’absentisme escolar
L’Ajuntament de Vila-seca realitzarà un estudi
sobre l’absentisme escolar al municipi.
Aquest estudi el duran a terme dues
treballadores socials que han estat
contractades per realitzar aquesta tasca a
través d’un pla d’ocupació. El treball de camp
ha començat aquest mes d’octubre i s’allargarà
fins el març.
La junta de govern local ha aprovat un acord
amb el departament d’Educació del Govern
català per tal de permetre l’accés d’aquestes
treballadores als centres escolars. D’aquesta
manera podran avaluar de primera mà quina és
la situació de cada escola i institut del municipi,
l’índex d’absentisme a les aules i els motius que
el propicien.

Reforma de l’illa interior del Colomí
L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Balsells
la redacció del projecte d’adequació del pati
interior comprès entre els carrers Anselm Clavé,
Tenor Josep Forasté i Requet de Fèlix, al barri
del Colomí. L’elaboració del projecte compta
amb un pressupost de 37.016,66 euros.
La intenció del consistori és enderrocar els
magatzems que hi ha a l’interior d’aquesta illa
i aprofitar l’espai per a ús públic.

Renovació enllumenat
Vila-seca ha iniciat el procés per adequar el seu
enllumenat a la llei de prevenció de la
contaminació lumínica. La junta de govern local
ha adjudicat a SATEM la substitució de 78 punts
de llum en diversos carrers de Vila-seca i la
Pineda. Es tracta d’un primer pas, ja que està
previst acabar canviant totes les llumeneres
que no s’ajusten a la legislació. Així ho estableix
el pla d’adequació de l’enllumenat que el
consistori va aprovar el passar mes de juliol.
Els treballs que ara s’han adjudicat suposaran

Estat actual de les obres de la llar d’infants



2323         Pont       Fusta23

Plens i Juntes de Govern

una despesa de 44.976,74 euros.

L’Ajuntament mesurarà els sorolls
La junta de govern local ha donat llum verda a
la compra d’un sonòmetre, un aparell que
serveix per mesurar els nivells de soroll i poder
determinar si s’estan incomplint els límits que
marquen les ordenances. L’aparell, valorat en
3.997,36 euros, es comprarà a l’empresa
Laboratorio de Ensayos Metrológicos. El
projecte compta amb una subvenció de 3.000
euros de la direcció general de Qualitat
Ambiental de la Generalitat.

Llibre sobre els 30 anys d’Ajuntaments
democràtics
L’Ajuntament de Vila-seca editarà un llibre
sobre els 30 anys d’Ajuntaments Democràtics.
Aquest volum recollirà, amb molt de material
gràfic, la transformació urbanística,
d’equipaments i social que ha experimentat el
municipi en aquestes tres dècades.
La junta de govern local ha aprovat el plec de
clàusules per adjudicat l’edició d’aquest llibre i
s’ha demanat ofertes a tres empreses del
sector.

Tributs de les químiques i Port Aventura
L’Associació Empresarial Química de Tarragona
haurà de pagar 22.366 euros a l’Ajuntament de
Vila-seca en concepte de les llicències d’obres
menors concedides a les diferents plantes del
polígon sud. Així es desprèn del conveni subscrit
entre la patronal química i el consistori que fixa
una quota global anual a pagar. Aquest 2009
la quantitat no varia respecte l’any passat, ja
que enguany s’ha mantingut congelat l’impost
per obres menors.
D’altra banda, Port Aventura ha satisfet
179.234,05 euros al Consorci del Centre
Recreatiu i Turístic, en concepte d’Impost
d’Activitats Econòmiques. Així mateix, el parc
temàtic ha hagut de pagar 6.685,79 euros per
l’impost de circulació de vehicles.

Subvencions de l’Autoritat Portuària
L’Autoritat Portuària ha pagat 43.526,70 euros
a la Fundació de l’Auditori Josep Carreras per
al seu funcionament, segons el conveni que
tenen establert. D’altra banda, el Port de
Tarragona també fa una paortació de
18.138,13 euros per al finançament de les
activitats culturals que promou el Patronat
Municipal de Turisme.

Curs d’anglès per als treballadors
municipals
L’Ajuntament ha contractat els serveis de
l’empresa English Summer per realitzar un curs
d’anglès per als treballadors del consistori. El
curs va d’octubre a juny i costarà 6.912 euros.

Subvencions
- 1.500 euros per a la Coral Nova Unió en motiu
de l’intercanvi cultural amb el poble d’Alberite
a la Rioja.

- 1.500 euros per a la Societat de Pescadors
Esportius de Vila-seca per als desplaçaments i
material.
- 2.000 euros per a l’Esplai l’Esclop per a
l’organització dels actes del 25è aniversari de
l’entitat.
- 1.800 euros per al curs de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la gent gran. El curs, que
dura 9 mesos, l’imparteixen professors de la
Universitat Rovira i Virgili. Cada mes es fan dues
conferències.
- 283 euros per al funcionament de les aules de
formació d’adults de Vila-seca
- 1.418 euros al Consell Escolar del CEIP La
Plana per a contractar una segona monitori de
menjador.
- 600 euros per a l’Associació AFANOC de nens
amb càncer per finançar la campanya Posa’t la
gorra.
- 2.340 euros a la Cooperativa Agrícola per
sufragar les despeses de contractació de les
assegurances de la collita d’olives.
525 euros per al programa “2020 Vision
Campaing” impulsat per l’Associació d’Alcaldes
per la Pau. L’objectiu d’aquesta campanya és
acabar amb les armes nuclears abans de l’any
2020.

Ple ordinari de
novembre de
l’Ajuntament de Salou
En informació de la Presidència, es va donar
compte del decret d’alcaldia pel qual es resol
passar el regidor Salvador Pellicé a la condició
de no adscrit. En el seu moment el Comit´´e
Executiu de Convergència Democràtica de
Catalunya va acordar suspendre Pellicé de
militància durant un periode de dos anys, i a
partir d’ara consta Marc Montagut com a
portaveu del grup municipal de CiU, o com a molt
portaveu d’ell mateix, perquè l’altra membre
del grup, Martina Fourrier (UDC), no li dona
suport i vota amb l’oposició.
En assumptes de gestió del territori i medi
ambient, es va aprovar per unanimitat la
modificació puntual del POUM modificant la
superfície mínima dels habitatges de protecció
pública en règim de lloguer.
També per unanimitat es va aprovar la liquidació
de la concessió administrativa a l’empresa
Dornier de les zones blaves.
Igualment per unanimitat, s’aprovà l’adhesió al
nou conveni de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i la societat Ecoembes
corresponent al període 2008-2013.
En assumptes de gestió econòmica, amb els
vots de l’edquip de govern, es va aprovar
l’adjudicació al BBVA del prèstec destinat a
inversions pel 2009, a tornar en 17 anys.
Amb els vots en contra de l’equip de govern a
la possibilitat de tenir en compte les al·legacions
presentades ales ordenances fiscals de 2010,

s’acordà ignorar les 219 presentades,
bàsicament contra la pujada de l’IBI, amb
arguments tant democràtics com que les havia
fet gent amb carnet polític, obviament de
l’oposició. No cal dir que les al·legacions venien
signades per ciutadans major d’edat i en
perfecte ús dels seus drets. Potser mereixien
un tracte diferent del menyspreu olímpic de
l’equip de govern.
En assumptes de seguretat ciutadana i serveis
interns, amb els vots a favor de l’equip de
govern s’aprovà l’expedient administratiu de
licitació de la concessió de terrens municipals
per a la construcciño i explotació d’un centre
d’ensenyament reglat en llengua estrangera
de titularitat privada. L’anterior equip de
govern tenia ja gairebé enllestits els tràmits de
l’expedient amb una altra ubicació i uns altres
requeriments. Es tractava d’un terreny de
40.000 metres quadrats situat a la zona del
Mirador. El nou equip de govern, amb el furor
iconoclasta que el caracteritza, va anul·lar el
procès i n’endega un altre, aquesta vegada
amb un toc surrealista: ofereix dos terrenys
situats a la Rambal del Parc, en dues parcel.les
municipals que sumen 30.000 metres quadrats,
però que estan separades per una cruïlla de
carrers. Segons l’alcalde, el projecte anterior
era el d’un col·legi de luxe, i ara, en canvi, al
titular no li caldrà acreditar un mínim de solvència
educativa prèvia.
En assumptes de benestar social, sanitat i
salut, s’aprovà per unanimitat la implantació
del Servei d’Informació i Assessorament de les
Dones.En assumptes de serveis als ciutadans,
es va aprovar, per unanimitat retolar com
carrer de Vinyols i els Arcs el carrer situat entre
els carrers de Reus i Antoni Gaudí.
En el torn de precs i preguntes, dues qüestions
que donaran joc en els mesos a venir. Segons
Pere Grandos, Foment no té previst
materialitzar l’estació de ferrocarril de Salou/
PortAventura, una via morta que ens van
vendre fa uns anys, amb el canvi de traçat del
corredor del Mediterrani, i que segons l’alcalde
des de fa un any i mig ha desaparegut dels
plànols. Evidentment, per culpa de l’anterior
equip de govern. Gràcies a la seva decidida
intervenció al Ministerio de Fomento, uns
gargots amb llàpis indiquen que pot ser que el
baixador s’acabi fent.
L’altra qüestió, i no precisament la menys
indicativa de com respira l’equip de govern, és
la seva intenció d’agraïr el seu pas pel consistori
dels regidors que ho han fet en els darrers 20
anys amb una medalla d’or, detall de més nivell
que el simple escut, també d’or, que reben
quan juren o prometen el càrec. Per si no n’hi
havia prou amb sous, dietes, dinars i altres
mamandúrries (i deixem-ho aquí), a més,
medalla d’or.

Per Ramon Leal
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Esports
FUTBOL

1a Categoria Territorial Grup 6
Vila-seca / L’Hospitalet                   1-2
La Cava / Vila-seca                        4-3
Vila-seca / Aldeana                        1-1
Vila-seca 12è, amb 3 pg, 1 pe, 7 pp i
10 punts

2a Categoria Territorial Grup 2
Vila-seca B / Tarragona                   3-3
Salou / Nàstic B                             0-0
Duesaigües / Vila-seca B                  2-2
Mas Pellicer / Salou                         3-0
Vila-seca B / Falset                         2-0
Salou / Escola SP i SP                      4-1
Salou 5è, amb 7 pg, 2 pe, 3 pp i 23 punts
Vila-seca B 10è, amb 4 pg, 3 pe, 4 pp i 15
punts

3a Categoria Territorial Grup 23
Castellvell / Salou B                         0-1
Salou B / Montroig                         1-0
Les Borges / Salou B                       1-2
Salou 4t, amb 4 pg, 1 pe, 2 pp i 13 punts

Juvenil 1a Divisió Grup 8
Pobla de Mafumet / Vila-seca            0-1
Vila-seca / Cambrils                          1-1
Torreforta / Vila-seca                      3-3
Vila-seca / Santes Creus                  2-1
Vila-seca 11è, amb 3 pg, 2 pe, 4 pp i 11
punts

Juvenil 2a División grup 7
Salou / Les Borges                         4-0
La Floresta B / Vila-seca B                3-1
Vila-seca B / Salou                          2-2
La Salle Reus / Vila-seca B                2-4
Salou / Baix Camp                          3-0
La Pastoreta B / Salou                    2-2
Salou 1r, amb 5 pg, 1 pe i 16 punts
Vila-seca B 3r, amb 4 pg, 1 pe, 1 pp i 14
punts
Cadet 1a Divisió Grup 13
Salou / La Canonja                         4-2
Montblanc / Salou                          2-1
Vila-seca / Morell                             1-1
Salou / Nàstic C                              1-1
Pare Manyanet / Vila-seca               0-8
La Floresta B / Salou                       2-3
Escola SP i SP / Vila-seca                 1-1
Salou / Torreforta                           0-4
Salou 3r, amb 6 pg, 1 pe, 2 pp i 19 punts
Vila-seca 8è, amb 4 pg, 2 pe, 3 pp i 14
punts

Cadet 2a Divisió Grup 7
Falset / Vila-seca B                         9-2
Alcover / Salou B                           3-0
Vila-seca B / La Selva                      3-0

Salou B / Bonavista                       0-2
Vila-seca B / Les Borges                 4-9
La Slle Reus / Salou B                    3-1
Vila-seca B 12è, amb 2 pg, 4 pp i 6 punts
Salou B 15è, amb 1 pe, 5 pp i 1 punt

Infantil 1a Divisió Grup 13
Morell / Salou                               4-0
Vila-seca /U Nàstic B                      0-4
Salou / La Floresta                        1-4
Escola SP i SP / Vila-seca                1-3
Tancat / Salou                             2-2
Torredembarra / Vila-seca              1-1
Vila-seca 7è, amb 3 pg, 2 pe, 4 pp i 11
punts
Salou 11è,amb 2 pg, 2 pe, 4 pp i 9 punts

Aleví 1a Divisió Grup 13
Torredembarra / Salou                  6-2
Salou / Torreforta                         1-3
Salou / La Floresta                        3-6
Salou 14è, amb 8 pp i 0 punts

Aleví 2a Divisió Grup 38
Vila-seca / Falset                           4-0
Alcover / Vila-seca                        0-6
Pare Manyanet / Vila-seca              2-5
Vila-seca 2n, amb 5 pg, 1 pe i 16 punts

Aleví 2a Divisió Grup 39
Vila-seca B / Astorga                     2-0
Calafell B / Vila-seca B                    1-4
Vila-seca B / La Salle Tarragona       4-1
Vila-seca B 1r, amb 6 pg i 18 punts

Benjamí 7 1a Divisió Grup 9
Vila-seca / Vendrell                       3-2
Salou / Nàstic B                            1-4
Vendrell / Salou                          11-2
Cambrils / Vila-seca                        2-2
Salou / Escola SP i SP                    1-7
Vila-seca 7è, amb 4 pg, 1 pe, 3 pp i 13
punts
Salou 15è, amb 9 pp i 0 punts

Pre-benjamí F7 Grup 25
Salou / Vila-seca                           0-5
La Granja B / Salou                       0-6
Salou / Escola SP i SP B                 4-2
Torredembarra / Vila-seca              0-10
Constantí / Salou                          2-8
Riudoms B / Vila-seca                    1-12
Salou / Torreforta B                      7-1
Salou 2n, amb 5 pg, 1 pp i 15 punts
Vila-seca 3r, amb 4 pg i 12 punts

Femení 1a Divisió
Salou / Les Planes                         0-5
Pardinyes / Salou                          7-0
Salou / Palau d’Anglesola               1-2
Vilanova / Salou                            4-1
Salou 15è, amb 11 pp i 0 punts

Campionat Femení F7 Tarragona Gr.2
La Floresta / Vila-seca                      3-5
Alvocer / Salou B                            4-3
Vila-seca / Alcover                          5-2
Salou B / Falset                            18-0
Vila-seca / Les Borges                    13-2
Salou B / Valls B                             1-2
Constantí / Vila-seca                       0-14
Vila-seca 2n, amb 4 pg, 1 pe i 13 punts
Salou B 7è, amb 2 pg, 3 pp i 6 punts

FUTBOL SALA
Divisió de Plata Grup Sud
Nazareno / Laguna Playas Salou        5-3
Laguna Playas Salou / Bujalance        4-2
Ciudad de Murcia / Laguna P Salou    5-2
Salou / Maristas                              5-5
LP Salou 9è, amb 4 pg, 1 pe, 6 pp i 13 punts

Primera Nacional A Grup 5
Vila-seca / Tedreca                         3-4
Palau Solità i Plegamans / Vila-seca    2-3
Vila-seca / Centelles                        2-3
Monistrol / Vila-seca                       10-3
Vila-seca 11è, amb 4 pg, 1 pe, 6 pp i 13
punts

Primera Nacional B Grup 2
Riera de Cornellà / Salou                  4-3
Salou / PB Solsona                          7-2
Casa Alcalà / Salou                          5-3
Salou 12è, amb 2 pg, 2 pe, 4 pp i 8 punts

Territorial Catalana Grup 2
Salou B / Capellades                       4-5
Cambrils / Salou B                           4-3
Salou B / PB Castelldefels                 7-6
Salou B 10è, amb 2 pg, 1 pe, 5 pp i 7 punts

2a Divisió A Territorial Grup 6
Salou C / Vinyols B                          9-1
Vilaplana / Salou C                          0-4
Salou C / El Catllar                          2-2
Salou C 3r, amb 3 pg, 1 pe, 2 pp i 10 punts

Divisió d’Honor juvenil sala Grup 1
Salou / PB Collblanc-Sants                1-3
Salou / Nàstic                                2-2
Salou 14è, amb 2 pe, 4 pp i 2 punts

1a Divisió Juvenil -grup 4
Laguna Cambrils / Salou B                4-2
Salou B / Amposta                         3-2
Reus Futsal / Salou B                       5-4
Salou B / Tortosa                           5-4
Salou B 5è, amb 2 pg, 1 pe, 4 pp i 7 punts

1a Divisió Cadet Grup 4
Futbolpax Tarragona / Salou            1-4
Salou / Altafulla                              3-3
Reus Futsal / Salou                         6-3
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Salou / Mora la Nova                       5-1
Salou 2n, amb 3 pg, 1 pe, 2 pp i 10 punts

1a Divisió Femenina Sala Grup 3
Montblanc / Salou                           6-4
Salou / El Catllar                             7-0
Alcover / Salou                               4-4
Salou / La Sentiu                            3-1
Salou 4t, amb 2 pg, 1 pe, 3 pp i 7 punts

BASQUET
Lliga EBA Grup C
Granollers / GAM Vila-seca            68-65
GAM Vila-seca / Navàs                 43-62
Santfeliuenc / GAM Vila-seca        65-60
GAM Vila-seca 12è, amb 3 pg i 6 pp

Territorial 1a Cat. Masc. Grup 1
Torredembarra / Vila-seca             67-79
Vila-seca / Joventut BB                 60-45
AAEET B / Vila-seca                    53-79
Vila-seca / Pobla de Montornès      70-44
Vila-seca 1r, amb 10 pg

Territorial 2a Cat.Masc. Grup 1
Salou S21 / L’Ampolla                  66-58
Amposta / Salou S21                  55-49
Salou S21 7è, amb 4pg i 3 pp

Territorial Junior Nivell A Masc. Gr. 2
TGN Bàsquet B / Salou blau          52-76
Salou blau / Montblanc                 67-71
Salou blau 3r, amb 3 pg i 3 pp

Territorial Junior Nivell A Masc. Gr.4
Salou groc / Puigcerver La Salle     43-72
Aguiles / Salou groc                     87-31
Salou groc / Mòra d’Ebre               84-61
Salou groc 5è, amb 1 pg i 6 pp

Territorial Cadet Masc.Nivell A Gr.2
Vila-seca / Reus Deportiu             54-47
Pare Manyanet / vila-seca            65-49
Vila-seca / Valls                          21-71

Vila-seca 5è, amb 2 pg i 7 pp

Territorial Cadet Masc.Nivell B Gr.6
Vila-seca B / AAEET                    57-66
Nàstic MF / Vila-seca B                  89-70
Vila-seca B / Torredembarra B      81-97
Vila-seca B 5è, amb 1 pg i 8 pp

Territorial Pre-infantil Nivell A G2
Vila-seca / Claret                          20-36
Lestonnac / Vila-seca                  70-20
Vila-seca / Puigcerver La Salle       69-45
Vila-seca 4tg, amb 3 pg i 6 pp

Territorial 1a Cat. Femení Grup 1
Vila-seca / Salou Emimon             65-36
Salou Kalea / Cantaires                  46-43
Aguiles / Salou Kalea                   63-44
Salou Emimon / Montblanc          37-65
Alcover / Vila-seca                        22-67
Vila-seca / La Selva B                   65-52
Salou Kalea / Salou Emimon         59-62
Salou emimon / TGN Bàsquet B    25-59
Alcover / Salou Kalea                  12-58
Torreforta / Vila-seca                   60-58
Salou Kales 3r, amb 7 pg i 2 pp
Vila-seca 5è, amb 6 pg i 3 pp
Salou Emimon 11è, amb 1 pg i 8 pp

Territorial Junior Femení Grup 1
Vila-seca / Torreforta                  44-41
AAEET / Vila-seca                       37-66
Torredembarra / Vila-seca            75-55
Vila-seca 5è, amb 4 pg i 2 pp

Territorial Infantil Femení Niv. A G2
La Salle Tarragona / Vila-seca         56-5
Vila-seca / Reus Deportiu              4-54
Vila-seca / Sagrat Cor                   14-51
Vila-seca 5è, amb 7 pp

VOLEIBOL
1a Masculina Grup Nord
Salou / Vall d’Hebron                     1-3

Salou / Sabadell                            3-2
Olot / Salou                                  3-1
Salou / Eivissa                               0-3
Salou 6è, amb 1 pg i 7 pp

1a Divisió Sènior Femenina
Sant Coloma / Salou                       3-2
Salou / Sant Just                            3-1
Llars Mundet / Salou                       3-1
Salou / Sant Esteve                        2-3
Salou 8è, amb 3 pg i 3 pp

2a Divisió Juvenil Femenina Grup B
Gavà / Salou                                  3-1
Salou / Sant Just                           3-0
Salou / Carlos Vallbona                    3-0
Salou 6è, amb 4 pg i 2 pp

2a Divisió Cadet Femenina Grup B
Gavà / Salou                                 0-3
Salou / Sant Just                            1-3
Valldoreix / Escola Elisabeth              3-0
Escola Elisabeth 7è, amb 2 pg i 4 pp

2a Divisió Infantil Femenina Grup B
Escola Elisabeth / Torellò                 3-0
Granollers / Escola Elisabeth             3-1
Escola Elisabeth / Martorell               3-1
Valldoreix / Escola Elisabeth              3-1
Escola Elisabeth 8è, amb 3 pg i 4 pp

1a Divisió Infantil Masculina
CE Roca / Escola Elisabeth               1-3
Escola Elisabeth / Sabadell               3-0
SP i SP / Escola Elisabeth                2-3
Escola Elisabeth 1r, amb 5 pg i 1 pp

HOQUEI
1a Nacional Catalana
Ercros Vila-seca / Mataró B              3-2
Manlleu / Ercros Vila-seca                9-2
Voltregà B / Ercros Vila-seca            3-7
Ercros Vila-seca 6è, amb 6 pg, 3 pp i 18
punts
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1a fase Camp. Catalunya Aleví G6
Vila-seca / Cambrils A                 5-2
Vila-seca / Sitges C                  10-0
Vila-seca / Reus Deportiu B        3-0
Amposta / Vila-seca                  1-8
Classificació final: Vila-seca 2n, amb 8 pg, 2
pp i 24 punts

Campionat Territorial Benjamí
Vila-seca / Montblanc                8-3
Vendrell / vila-seca                    8-3
Vila-seca 4t, amb 5 pg i 2 pp

Campionat Territorial Pre-benjamí
Espluga / Vila-seca                    2-2
Vendrell B / Vila-seca                 1-3

MOTOR
SALOU VA ACOLLIR L’ÚLTIMA CURSA
DEL MUNDIAL DE SUPER MOTO
Els passats dies 14 i 15 de novembre,
Salou i PortAventura van acolliran el GP de
Catalunya de Super Moto, l’última prova
del calendari del Mundial 2009 d’aquesta
modalitat del motociclisme, fusió entre
carrera i cross.
El GP de Catalunya de Supermoto Salou-
PortAventura va tancar la temporada 2009
del mundial i va proclamar dos nous
Campions del Món en les categories S1 i
S2: Thierry van den Bosch (TM) i Adrien
Chareyre (Husqvarna), respectivament.
Thomas Chareyre (Husqvarna) en la
categoria reina, després de destacar en
els entrenaments va aconseguir dues
victòries a les dues curses disputades.
Gérald Delepine (Husqvarna) malgrat pujar
al primer i al segon lloc del calaix, no va
sumar els punts suficients per superar a

Adrien Chareyre. Les curses es van
disputar amb unes condicions
meteorològiques extraordinàries i amb
el suport del multitudinari públic que va
gaudir d’un gran espectacle, fins a 10.000
persones, que van convertir aquest GP
en el que més espectadors en directe ha
registrat.

ATLETISME
VI MITJA MARATÓ DE SALOU I III
MINICURSA INFANTIL
La sisena edició de la mitja marató de
Salou va comptar amb més de 850
inscrits, que en un dia forma ventós van
fer front als 21,097 km de que constava
el recorregut, traçat íntegrament pels
carrers de Salou.
Paral.lelament tingué lloc la tercera edició
de la minicursa infantil, no competitiva,
en la que hi van participar més de 300
escolar de la vila, repartits en diferents
categories: Pre-Benjamins (6 i 7 anys) i
Benjamins (8 i 9 anys), que  van fer una
volta a l’Ajuntament, uns 700 metres;
alevins (10 i 11 anys) i els Infantils (12 i
13 anys), que van fer dues voltes a
l’Ajuntament, uns 1300 metres.

AVENTURA
EL FRED I EL VENT PROTAGONISTES
DEL POF (PRIORAT OUTDOOR
FESTIVAL)
El cap de setmana del 7 i 8 de novembre
es va realitzar una edició més del  POF:
Priorat Outdoor Festival. Aquest
esdeveniment, que pretén la
dinamització temàtica d’un territori,

Cornudella de Montsant (Priorat), durant
un cap de setmana orientat a l’aventura
i les activitats en el medi natural. Produït
per l ’empresa Naturetime amb
col·laboració amb la Secció de Muntanya
de l’Agrupació Cultural, es composa d’un
Open Raid d’Aventura que se realitza el
dissabte i una Duatló X-trem que es
realitza el diumenge. Prop de 200
esportistes participaren a la cita que va
ser clausurada ambdós dies amb una
especial i tardorenca Rustic Party.
Dissabte: IV OPEN RAID X-RACE
CORNUDELLA DE MONTSANT
El Raid d’Aventura es presentava en dues
categories diferenciades, una per a no
iniciats, Aventura; i una altra per als més
intrèpids, Èlit. La diferència entre ambdues
era la dificultat tècnica, major desnivell i
distància, fent de la categoria aventura
una carrera molt més assequible.
Els equips realitzaren un primer sector
d’orientació urbana per dins del poble de
Cornudella de Montsant, per seguir
després en btt fins a Siurana i iniciar dos
trekkings i una prova de cordes consistent
en rapelar 30m. A partir d’aquest punt,
els equips èlit iniciaven un exigent sector
en btt de 25km per arribar a meta.
Durant toda la carrera els equips foren
progressant per un entorn excepcional
como és el Priorat. Es va haber de lamentar
la suspensió del sector de kaiak previst
per realitzar al Pantà de Siurana per
motius meteorològics de fred, pluja i fort
vent.
Els vencedors del raid foren:
ÈLIT SOLO

1. EL KALIMOCHO 5:30:41 – 47cps
2. VICTOR MARTÍN 6:40:39 – 47cps
3. SOCIETAT LIMITADA.CAT

6:48:42 – 47cps
ÈLITE EQUIP

1. TUPEDALA.CAT  4:53:58 – 47cps
2. CAMBRILS RAID TEAM 2 5:50:46

– 47cps
3. ILERCAVONS XTREM SERRES

MESTRAL 5:57:28 – 47cps
AVENTURA FEM:

1.CAMBRILS RAID TEAM AUPA NESK
4:37:10 -  29 cps

2.NM-PONENT 5:13:41 - 25 cps
3.SCOOBYDOO 4:55:11 - 19 cps

AVENTURA MIXTE:
1. MINAIRONS 4:30:34 – 29cps
2. FARRA-O MIX 5:15:59 – 29cps
3. PERDIGACHOS 5:39:26 -  29cps

AVENTURA MASC:
1. BIKECALAF 3:22:36 – 29cps
2.  ANCHO-VIDAL 3:55:30  - 29cps
3. GARROTADA I AGUANTA’T DRET

5:06:18 – 29cps
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El nou sistema de campionat va propiciar imatges espectaculars de
diversos escaladors pujant sengles vies al mateix temps

Els duatletes completant el sector a peu al voltant de
Cornudella de Montsant

Diumenge: III DUATLÓ X-TRE, DO
MONTSANT
Aquesta duatló es caracteritza per
realitzar-se en un entorn privilegiat como
és el Priorat i el Parc Natural de la Serra de
Montsant. Consisteix en un sector de
2,5km de carrera a peu; 14,3km de btt
amb trams tècnics i exigents, i un tram
final de 9km amb un desnivell de 600m en
ascensió al punt més elevat de la Serra
Major, la Roca Corbatera. Enguany, i també
per motius meteorològics relacionats amb
el fred i el vent, es va haver de modificar
el recorregut de la carrera i no es va poder
pujar a la Serra Major. La duatló, que va
engegar a les 10h, va estar liderada a
partir de la primera transició pel Joan F.
Torres Montiel (BTT Costa Daurada), que
va anar traient un lleuger avantatge als
seus perseguidors immediats, impedint
que aquests poguessin avançar-lo. Al final
Joan F. va treure 45 segons sobre el
segon classificat, José Miguel Díaz Butrón
(TGN Adventure Team) i 2m 51s sobre el
tercer, Raúl Ramírez Roldan.
En categoria femenina, es va imposar
Imma March Flotats (UE Urgellenca) amb

un temps de 2h 39m 36s,
seguida de la seva
companya de club, Roser
Español Bada, a 1m 26s i a
29m 59s de la tercera
classificada, Alba Canet
Miquel (Clup Alpí K2).
L’organització va donar
premis als 3 primers de cada
categoria i al corredor amb
el millor parcial a la pujada
del tercer sector, que fou
per a José Miguel Díaz con
44min 13s.
JÚNIOR MASC: ALEX
SABINI REQUESENS 2h
27m 49s
SÉNIOR MASC: JOSÉ
MIGUEL DÍAZ BUTRÓN 2h
05m 46s
SÉNIOR FEMENÍ: IMMA
MARCH FLOTATS 2h 39m
36s
VETERÀ MASC: JOAN F.
TORRES MONTIEL 2h 05m
01s

ESCALADA
15 OBERT ESCALADA DE
VILA-SECA
El diumenge 29 de
novembre es va celebrar la
quinzena edició de l’obert
d’escalada, que té lloc

anualment al rocòdrom municipal de Vila-
seca, organitzat per la Secció de
Muntanya de l’Agrupació Cultural de Vila-
seca.
Un total de 24 participants (20 homes i

4 dones) van competir durant el matí per
establir els pòdiums finals en categoria
masculina i femenina. Enguany va canviar
el format de la competició ja que hi havia
sis vies muntades de diferent dificultat
(6a, 6b, 6c, 7a, 7b i 7c) i els escaladors
tenien tantes opcions com els hi fessin
falta per tal d’encadenar-les totes, sempre
dins del temps de tres hores atorgat per
l’organització. D’aquesta manera es va
establir una classificació final en funció
dels punts assolits per cada competidor,
tenint en compte que les vies tenien un
valor més baix o més alt depenent de la
seva dificultat.
En categoria masculina es va imposar
l’Adam Jeeworth, seguit d’en Martí
Casanovas i del Cristóbal Julián. En
categoria femenina la vencedora va ser
la Molin Holberg, seguida de la Gemma
Caballé i la Marta González en segon i
tercer lloc respectivament. Cal dir que
aquesta parella britànica que va copar les
primeres posicions en cadascuna de les
categories va demostrar una gran
superioritat, establint un considerable
avantatge sobre els seguidors i seguidores
al pòdium final.
La jornada, amenaçada en tot moment
per núvols grisos i algunes gotes de
pluja, va mantenir el caliu i l’animació fins
a l’entrega de premis final, a càrrec del
President de l’entitat, Robert Rodríguez,
i del regidor d’esports de l’Ajuntament
de Vila-seca, Pere Martos.
Per acabar, esmemtar que els participants
van poder gaudir d’un esmorzar a base
de pa i llangonissa, van rebre una
samarreta commemorativa i gairebé tots
es van endur regalet en el sorteig de
material d’última hora.

esports




