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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

Diumenge 7 de febrer: 5a Duatló popular de Festa Major de
Vila-seca. Parc de la Torre d’en Dolsa a partir de les 10h.
Organitza la Secció de Muntanya de l’Agrupació Cultural de
Vila-seca.

Del 15 al 24 de gener: Festa Major de Sant Antoni.
Activitats destacades a la pàgina del Patronat de
Turisme. Per a la resta d´activitats i abonaments
poden dirigir-se a les oficines del Patronat de Turis-
me o a l´Ajuntament.

Salou

Dilluns 11 de gener: Teatre. La Glòria del mercat, a càrrec de
Joan Pera.Direcció Víctor Muñoz. TAS, a les 22 h. Preu: 18
euros. Jove i 3a edat: 15 euros.

Dissabte 16 de gener:  Teatre. Terra de sarments, a càrrec
de la Coral Sant Miquel de Mont-roig. Direcció escènica: Pere
Francesch. Direcció coral: Joan C.Blanch. TAS, a les 22 h.
Gratuït.

Dissabte 23 de gener: Forumbrass in concert, concert a
càrrec del quintet de metall Forumbrass, format per J. C. Fabra,
J. R. Reverté, J. Masip, R. Garrido i J. Obradós. Al TAS, a les 18
h. Gratuït.

HEM TINGUT FRED I NEVADES A PROP
El mes de desembre ha estat un mes ple de notícies
meteorològiques. En primer lloc vam tenir un temporal de
Llevant bastant intens amb onades marines de 3,5 metres
d’altura. Les platges van quedar fetes malbé. Tot seguit vam
tenir uns dies de fred, amb temperatures molt prop dels 0ºC.
La mínima del mes va ser de -0,3ºC el dia 20. I a continuació,
tot coincidint amb l’arribada de l’hivern, es van registrar
bastant dies amb pluja. Les nevades no van arribar aquí, tot
i que es podia contemplar la blancor de les muntanyes veïnes:
les muntanyes de La Mussara, la serra de l’Argentera amb
Escornalbou i tota la serra de Llaberia amb La Mola, la Miranda
i el Mont-redon. Aquí, a casa nostra arribava el fred de neu.
Es que ha caigut porqueria, diem la gent.

DADES DEL PERÍODE 1/12 AL 31/12
Temperatura màxima: 18,6ºC, el dia 8.
Temperatura mínima: -0,3ºC, el dia 20.
Mitjana de màximes: 13ºC
Mitjana de mínimes: 7,2ºC
Temperatura mitjana: 10,1ºC
Pluja: 64,2 litres/m2

Ruades: 2
Vents dominants: Llevant i Mestral.
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Editorial
ANY NOU VIDA NOVA

Ja n’hem desfet el llaç i tot just encetem el regal, un nou any.
Els inicis sempre són prometedors, escurem les darreres engrunes
del 2009 enmig d’una gran festa, malgrat la crisi, destapem el
2010 i el primer que trobem és més festa. Després de l’inici
d’aquest nou any, i d’aquesta nova dècada, encara manca la
festivitat dels reis, jornada eminentment infantil. Però encabat
ens hem de preparar per celebrar les festes majors d’hivern de
Vila-seca i de Salou. Enguany aquestes festes plantejaran un
repte a la creativitat i la imaginació, després de l’assaig dut a
terme l’any passat, i els diners que ara manquen a les arques
municipals hauran de ser substituïts per propostes més
econòmiques de les que habitualment es plantejaven, però
igualment efectives. Perquè el que no es pot permetre és que
la crisi ens aigualeixi la festa. I ara que ho esmentem,  no teniu
la sensació que aquest Nadal ha estat un pèl estrany? L’ambient
nadalenc existia, però semblava més forçat que mai i una rara
atmosfera planava en l’ambient.
Quan es cremen els darrers cartutxos d’un any també acostuma
a ser el moment de plantejar-nos els nous propòsits per al
vinent. Quan canviem d’any sembla que haguem de canviar de
vida i desfer tot el que hem anat fent per engegar de nou, un
nou període a les nostres vides que no tingui res a veure amb
l’anterior, on hem comès molts errors que hem de corregir
mentre encara hi siguem a temps. I no som coneixedors de
quin és aquest temps que ens resta, per tant, ha de ser ara per
si de cas.
En aquest sentit, la societat civil dels nostres municipis no ha
obert boca i aquest podria ser el moment de plantejar-se una
fita per al proper mes d’abril. Convocar un referèndum per a la
independència. Han passat el 13 de setembre, l’11 i el 13 de
desembre i cap entitat ni ens administratiu ha mogut fitxa. Des
d’aquesta editorial volem incentivar i donar suport a aquesta
iniciativa.
Bon any.

Portada per Sònia Martí: Per a aquestes festes de Nadal, els carrers
de Salou s’omplen de llums i de colors.
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Noticiari breu
SUCCESSOS

CONDEMNEN A NOU ANYS
D’INTERNAMENT EN UN CENTRE DE
MENORS A DOS DELS ACUSATS DE
MATAR UN HOME A VILA-SECA
ACN / Vila-seca.- El Jutjat de Menors de
Tarragona va condemnar el passat dia 15
de desembre, dos dels acusats de matar
un home en un atracament a la nau
industrial de Nestlé de Vila-seca, a nou
anys d’internament en un centre de
menors. Així mateix, segons detallava la
sentència, el jutge condemnava Javier
Pascual G. M. i a Reda B. a tres anys més
de llibertat vigilada amb assistència
educativa, que haurà de ser ratificada per
auto un cop acabat l’internament. El
jutge els culpa dels delictes de violència
i intimidació, d’homicidi, d’utilització
il·legítima de vehicle a motor, de tinença
il·lícita d’armes i de trencament de
condemna.
A més, a Javier Pascual G. M. també se
l’acusava d’un altre delicte de tinença
il·lícita d’armes i d’un delicte de receptació.
La sentència també condemna els menors
a indemnitzar amb 150.000 euros, per a
cadascun, als dos fills del treballador mort
en l’atracament; amb 60.000 euros al
pare del mort i amb 13.000 euros per a
tres treballadors més implicats en
l’atracament. Així mateix, també rebrà
una indemnització de 6.257 euros
l’empresa Helados Nestlé, on es va produir
l’atracament.
Els fets van passar el 17 de setembre del
2008, quan quatre atracadors, armats
amb una escopeta de caça i un matxet
de grans dimensions, van forcejar amb un
treballador, Javier L. C. de 37 anys i veí de
Tarragona, que va morir d’un tret. En el
moment del robatori hi havia cinc
treballadors a l’empresa. L’home mort
era un empleat eventual, que només hi
treballava en les èpoques amb més feina
fent de suport.

MOR UN CICLISTA EN UN ACCIDENT
DE TRÀNSIT A LA C-14
ACN / Reus.- Un jove de 25 anys va
perdre la vida dimarts 9 de desembre a la
nit en un accident de trànsit que es va
produir a la C-14, al terme municipal de
Vila-seca. Segons van informar els Mossos
d’Esquadra, la víctima, Habib U. -de
nacionalitat pakistanesa i veí de Salou-
circulava en bicicleta pel voral de la C-14
en direcció a Salou, a prop de la rotonda
d’accés a l’autovia A-7, poc abans de les
onze de la nit, quan un camió que passava
pel seu costat li va donar un cop amb el

retrovisor. Els Mossos apuntaven que el
conductor del camió no va veure el
ciclista.

ENSENYAMENT
LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA DE SALOU COMPTA
AMB UN SERVEI DE MEDIACIÓ DE
CONFLICTES
La Unitat d’Escolarització Compartida
(UEC) ha reforçat els projectes aquest
curs 2009-2010 i n’ha incorporat de
nous, com ara la creació d’un servei de
mediació escolar, per treballar la
convivència i incidir en la importància de
valors com la justícia, la llibertat i la
solidaritat. A més, però, també per
continuar millorant el rendiment de la
quinzena d’alumne. Des de la UEC s’ha
plantejat que tots aquells que ho
necessitin tindran un projecte
individualitzat, en el qual es farà una
adaptació curricular que tindrà present
dos factors: la programació adaptada de
la ESO i la realitat de l’alumne, és a dir, les
necessitats, interessos i possibilitats
d’aquests. La millora en aquesta formació
acadèmica implica l’equilibri emocional de
l’alumne i aquest es veu reforçat per la
participació de la família. Una altra
preocupació de la UEC és erradicar
l’absentisme escolar, problemàtica que
s’ha treballat durant els cursos anteriors.
El fruit d’aquest treball es veu reflectit en
el baix percentatge d’absentisme
d’aquest trimestre que està en un 2%.

L’AJUNTAMENT DE SALOU
DESTINARÀ UN FONS PER A
PROJECTES PEDAGÒGICS I
EDUCATIUS DELS CENTRES DOCENTS
L’Ajuntament de Salou destinarà un fons
de 606.000 euros a donar suport i
promocionar iniciatives i projectes
pedagògics que suposin un valor afegit a
la programació escolar dels diversos
centres d’ensenyament del municipi.
Aquest projecte, que és anomenat Fons
Educatius Salou, és fruit del conveni
signat entre l’Ajuntament i l’Escola
Elisabeth, en virtut del qual el centre es
comprometia a què, un cop feta la
liquidació corrresponent, el sobrant
resultant entre el valor de la venda dels
terrenys de l’Escola Elisabeth i les
despeses derivades de la construcció del
nou centre seria destinat a projectes
culturals i educatius.
La gestió del Fons es farà de forma
directa per part de l’Ajuntament. En

l’exposició dels objectius dels fons es va
presentar el reglament que tindrà per
objecte regular l ’organització, les
atribucions i el funcionament dels diversos
òrgans de gestió del Fons Educatiu, així
com establir les seves finalitats i els criteris
mínims de gestió. En els òrgans col·legiats
hi seran representats tots els centres
educatius.
Amb anterioritat s’havia liquidat el conveni
establert entre l ’Ajuntament i la
cooperativa de pares de l’Escola Elisabeth.
Cal recordar que l’ús urbanístic de la zona
i l’espai disponible a l’anterior emplaçament
de l’Escola feien impossible el seu
creixement, i que per això es va canviar
la ubicació a uns terrenys oferts per
l’Ajuntament de Salou, i adquirits per la
Cooperativa de pares per un valor de
1.800.000 Euros, on s’hi ha construït
una escola més moderna i adaptada a la
doble línia.

SOCIETAT
LES POLICIES LOCALS I ELS MOSSOS
D’ESQUADRA SUMEN ESFORÇOS
DURANT L’ÈPOCA DE NADAL
Durant les recents festes nadalenques
les Policies Locals de tot Catalunya i els
Mossos d’Esquadra han dut a terme
l’operació “Grèvol”. Es tractava d’un
dispositiu especial per potenciar el nivell
de seguretat dels ciutadans i dels
comerciants durant les dates
nadalenques. L’Inspector Cap de la Policia
Local de Salou, Jose Luís Gargallo, va
explicar en la presentació de l’operatiu
que l’objectiu era “generar sensació de
seguretat” mitjançant el treball conjunt
de Policia Local i Mossos d’Esquadra. En la
mateixa línia, l’Inspector va destacar la
bona coordinació existent amb la
Comissaria de Districte del municipi i que
durant aquest primer any de
desplegament s’havien dut nombroses
accions policials conjuntes.
Les patrulles van visitar comerços per
aconsellar sobre seguretat i prevenir de
possibles furts i es van reunir amb els
responsables dels establiments i
Associacions de comerciants per fer una
autoavaluació sobre les seves mesures
de seguretat.
El dispositiu de seguretat s’acompanyava
d’algunes recomanacions als comerciants,
vàlides per a tot l’any,  com per exemple:
no acumular diners a les caixes
registradores;  evitar portar grans
quantitats de diners en efectiu a les
entitats bancàries; advertir amb rètols
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que es pot demanar als clients que
ensenyin les seves bosses de mà; instal·lar
xips de seguretat en certs productes;
instal·lar un circuit tancat de televisió;
comprovar que l’usuari de la targeta de
crèdit és el titular, o també que davant
de qualsevol sospita o moviment estrany,
cal avisar la Policia.

CELEBRAT L’SPANISH OPEN 2009
Els passats dies 4, 5, 6, 7 i 8 de desembre
va tenir lloc la XI edició de l’Spanish Open
2009 al Pavelló Municipal d’Esports de
Salou. Per onzè any consecutiu, i sota el
Patrocini del Patronat de Turisme i amb
la col·laboració de l’Àrea d’Esports, la
capital de la Costa Daurada va acollir una
nova edició de l’Spanish Open de Ball
Esportiu. L’esdeveniment té un cost de
300.000 euros, dels quals 55.000 els
aporta el Patronat de Turisme. Durant
els cinc dies d’espectacle es van
desenvolupar competicions de diferents
categories i estils, que van comptar amb
la participació de ballarins de nivell nacional
i internacional. Divendres dia 4 tingué
lloc la celebració del VI Team Match per
Comunitats Autònomes, amb la
participació de les Autonomies de
Catalunya, Euskadi, València, Madrid,
Castella la Manxa, Aragó, Balears i Galícia.
Les competicions van ser gravades per
ser retransmeses posteriorment per 11
televisions internacionals i autonòmiques.
La participació va ser d’unes 1.800
parelles, a més del nombrós públic que
els acompanyava. En total es calcula que
els visitants rondaven la xifra de 7.000,

que es van allotjar a diferents hotels del
municipi.

LA POLICIA DE SALOU ACOSTA ALS
NENS I JOVES LA SEGURETAT VIARIA
Uns 300 alumnes de tercer de primària
dels diversos centres educatius de Salou
van participar en un acte organitzat per la
Policia Local de Salou per tal de formar als
joves en matèria de seguretat. L’acte va
tenir lloc al TAS, on un pallasso va anar
explicant als més petits com reciclar,
educació cívica, educació vial i com prevenir
accidents.
Per altra banda, els alumnes de quart de
primària, uns 300 més, es van aplegar als
patis dels respectius centres educatius
amb monitors, que els van sensibilitzar
sobre com comportar-se adequadament
a la via pública.
Al gener començaran les xerrades per als
alumnes d’ESO i Batxillerat per tal
d’inculcar-los els mateixos valors.

SALOU COMMEMORA EL DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS
HUMANS
Amb motiu del Dia Internacional dels
Drets Humans, l’Ajuntament de Salou i
l’Antena del Coneixement de la URV de
Salou van organitzar a la Sala Europa del
Teatre Auditori de Salou un teatre-taller
sobre l’explotació infantil interpretada per
l’ONG Intervida.
Els actes commemoratius van continuar a
la tarda, al Centre Cívic, amb una ponència
a càrrec de Maria Pilar Garcia, membre
d’Amnistia Internacional, que va parlar de

“Victòries i Fracassos de la Declaració
Universal dels Drets Humans”.

L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” ENTREGA
A SALOU LES CLAUS DE 80
HABITATGES DE LLOGUER
ASSEQUIBLE
L’alcalde de Salou, Pere Granados, el
director territorial de “la Caixa” a Catalunya,
Manuel Romera, la delegada general de
“la Caixa” a Tarragona, Empar Martínez, i
el conseller delegat d’Habitatge
Assequible de l’Obra Social “la Caixa”,
Jaume Cabré, van presidir el passat dia 16
de desembre l’acte de lliurament de les
claus dels 80 habitatges en règim de
lloguer assequible que s’han edificat a
Salou. A l’acte hi va assistir Mireia Ferrer,
sotsdirectora general d’Habitatge
Assequible de l’Obra Social “la Caixa”.
L’entitat d’estalvi impulsa el programa
d’Habitatge Assequible amb l’objectiu de
facilitar l’accés a un habitatge a dos dels
col·lectius amb més dificultats en aquest
àmbit: els joves de 18 a 35 anys i les
persones més grans de 65. Situada al
carrer Frederica Montseny, 6 i a l’avinguda
Doctor Eduard Punset, 7, una àrea de
nova urbanització (Emprius Sud), aquesta
promoció del programa d’Habitatge
Assequible de l’Obra Social “la Caixa” a
Salou consta de 80 pisos, amb una
superfície aproximada de 50 metres
quadrats i plaça d’aparcament vinculada.
El preu del lloguer, que inclou la plaça de
pàrquing, no superarà els 270 euros
mensuals (amb l’IBI i les despeses de
comunitat apart), un preu inferior al del
mercat de protecció oficial. Els habitatges
es van adjudicar per rigorós sorteig un
cop tancat el període de presentació de
sol·licituds, les quals van pujar a un total
de 880. Els contractes d’arrendament
tindran una validesa de cinc anys. Aquest
període serà prorrogable, sempre que es
compleixin les condicions establertes i la
normativa d’habitatges de protecció oficial
(VPO).

QUATRE ANYS DE PROGRAMA
INTEGRAL D’ACOLLIDA A SALOU
El primer trimestre dels cursos i tallers del
programa integral d’acollida del període
2009-2010 va finalitzar el passat mes de
desembre. Aquesta iniciativa es duu a
terme al municipi des de l’any 2006 amb
una gran acceptació entre els nouvinguts.
Durant el primer trimestre s’ha fet un
curs de coneixement de l’entorn en
llengua catalana, amb un total de 20
alumnes, la gran majoria provinents de
Senegal i l’Índia. També s’ha dut a terme

L’Spanish Open de balls de saló va tornar a ser un èxit de participació i públic
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un taller d’habilitats laborals per a joves,
en el qual un total de 24 alumnes de
Senegal, Pakistan, Índia i República
Dominicana han après recursos per a la
recerca de feina i el sistema laboral del
país. L’últim dels tallers que s’han impartit
en l’Espai MAS ha estat sobre habilitats
socials per a dones, amb un total de 15
alumnes de nacionalitats tan diverses com
Marroc, Senegal, Índia, Rússia, Brasil i
República Dominicana.

LA GALA SOLIDÀRIA DE L’ESCOLA DE
DANSA SANDRA RUBÍ RECAPTA MÉS
DE 4.000 EUROS AL TAS
El TAS va ser l’escenari de la Gala benèfica
organitzada per l’Escola de Dansa Sandra
Rubí conjuntament amb la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Salou per tal
de recaptar fons a favor del Laboratori
d’Investigació del Càncer del
Desenvolupament de Sant Joan de Déu.
La gala va comptar amb la participació
d’uns 150 alumnes d’edats compreses
entre els 2 i els 20 anys. En la primera part
de la gala es va poder veure una dansa
clàssica dirigida per Sandra Rubí, mentre
que la segona part va constar d’actuacions
de diversos grups de hip-hop, funky, jazz
i dansa del ventre, dirigits per Jesús Coca.
A més l’acte també va servir per buscar
donants de medul·la òssia compatible amb
la del nen de Vilafortuny Joel Rodríguez. El
públic no va defraudar i va participar de
l’espectacle en tot moment. Al finalitzar la
gala s’havien fet 10 donacions de medul·la
òssia i es van recaptar més de 4.000•.

POLITICA
LOCAL

ARXIVEN LES DILIGÈNCIES SOBRE
L’EXALCALDE DE SALOU ESTEVE
FERRAN PER SUPOSADES
IRREGULARITATS  URBANÍSTIQUES
ACN / Salou.- El jutjat d’instrucció número
4 de Tarragona va acordar a primers de
desembre el sobresseïment provisional de
les diligències sobre la investigació de
suposades irregularitats urbanístiques a
Salou, i on estaven imputats l’exalcalde de
Salou, Esteve Ferran Ribera, el seu fill i
regidor d’urbanisme, Esteve Ferran
Gombau, i nou persones més. Segons la
interlocutòria judicial, notificada dimecres
dia 2 de desembre, no hi havia prou indicis
que acreditessin que els imputats haguessin
comès els delictes de tràfic d’influències,

prevaricació i ús d’informació privilegiada
imputats.
Els fets es remuntaven a una denúncia
interposada pel fiscal l’any 2007 contra
l’exalcalde, del partit Ferran Units per
Salou (FUpS), i el seu fill, on es
denunciaven la compra d’una finca a la
partida Emprius, la concessió per part
de l’Ajuntament d’una parcel·la al
desviament del barranc de Barenys i una
operació immobiliària duta a terme als
terrenys que havia ocupat la sala de
festes “Galas”.

LA DIPUTACIÓ PATIDÀRIA
D’AJORNAR LA IMPLANTACIÓ  DE
LES VEGUERIES
ACN / Tagamanent.- La diputació de
Tarragona considera un error debatre la
Llei de Vegueries sense resoldre abans
el finançament dels ajuntaments. L’ens
supracomarcal aposta per ajornar el
desplegament de la llei sobre la nova
organització territorial de Catalunya fins
que se solucionin els problemes
econòmics que estan patint diversos
ajuntaments catalans i es defineixin les
competències pròpies dels governs
locals. Així ho va manifestar el passat 18
de desembre el president de la Diputació
de Tarragona, Josep Poblet, que també
considerava un ‘gran error’ la batalla de
noms sobre la futura vegueria de les
comarques tarragonines. Poblet va
manifestar que actualment la situació
econòmica de molts ajuntaments
catalans està ‘pitjor que mai’ a causa de

la crisi i de la menor aportació del Govern
i l’Estat espanyol. En aquest sentit, el
president de la Diputació de Tarragona
va recordar la importància que té resoldre
el finançament dels ens locals, ja que els
ajuntaments són ‘els majors prestadors
serveis’ al ciutadà.
D’altra banda, Poblet  també va
manifestar que abans de debatre la llei
sobre la nova organització territorial de
Catalunya és necessari saber prèviament
què passarà amb l’Estatut quan surti del
Tribunal Constitucional i què en diu
d’aquesta qüestió.
Pel que fa a la batalla del nom sobre la
futura vegueria de les comarques
tarragonines, Poblet considera un ‘gran
error discutir el nom de les coses’ ja que
aquest debat només serveix per ‘desviar
l’atenció’. En aquest sentit, Poblet va
afirmar que la prioritat és discutir el
contingut de la Llei de Vegueries per
veure si cal crear noves administracions i
desfer aquelles que han de ser
substituïdes.

PRIMERA REUNIÓ DEL CONSELL
ASSESSOR TERRITORIAL DE CAP
SALOU
El centre cívic El Triangle de Cap Salou va
ser l’escenari del primer Consell Territorial
de la zona. Aquest consell –i els altres
que estan en procés de creació- estarà
format per presidents de les diferents
associacions de veïns o representants
que ells mateixos designen i ciutadans
que voluntàriament desitgin participar-
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hi, i sempre estaran presidits pel propi
alcalde. Els ciutadans que ho desitgin
poden aportar les seves idees i projectes
als representants del Consell Territorial,
que els debatrà. Algunes de les propostes
que van demanar els veïns va ser que es
millori la seguretat i les voreres a Cap
Salou; que es busqui una solució a la
vialitat de Pinosmar o que es doti d’un
accés adequat a les urbanitzacions de
Xalets de Salou i Mirador des de l’autovia
de Tarragona. L’alcalde, Pere Granados,
va prendre nota d’aquestes qüestions i
va explicar els avenços que s’han produït
en aquestes qüestions, com ara que la
Diputació de Tarragona es farà càrrec del
cost de redacció del projecte del nou
accés a Xalets i Mirador en el qual s’està
treballant; a més de la proposta de canvis
de vialitat a Pinosmar com a mesura més
efectiva per a poder resoldre els
problemes històrics d’accés i manca de
voreres al barri.

L’ALCALDE DE SALOU LAMENTA QUE
L’OPOSICIÓ NO ACCEPTI EL SEU
OFERIMENT DE DIÀLEG
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va
enviar una carta a tots els partits polítics
de Salou, amb o sense representació al
consistori, per tal de convidar-los a
“millorar la qualitat democràtica i a
incrementar la participació”, oferiment
que va ser rebutjat per l’oposició. Segons
Granados “no és propi d’aquells que
representem els ciutadans tancar les
portes a qui té la voluntat d’obrir-les,
sempre en benefici dels interessos de
tots. Jo he demostrat una actitud de mà
estesa, i vull comptar amb la seva
participació. Ara són aquests grups que
han de demostrar la seva voluntat de
col·laboració”.

MEDI AMBIENT
SIMULACRE SEMESTRAL DEL
PLASEQCAT
A primers de desembre es va dur aterme
simulacre del Plaseqcat que es realitza
cada 6 mesos per tal d’alertar la població
en cas de risc químic. Quan passaven 5
minuts d’un quart d’11 del matí van
sonar les sirenes d’inici d’alerta del
simulacre. Al cap d’uns 10 minuts va
sonar el so de fi d’alerta de 30 segons de
durada que marcava la fi del simulacre.
En tot moment membres de la Policia
Local i tècnics de Protecció Civil de

l’Ajuntament van supervisar el simulacre.
Prèviament al simulacre, s’havia informat
la població sobre la ubicació de les sirenes
i què cal fer durant el simulacre. Com en
anteriors ocacions les reaccions dels
ciutadans han estat diverses, amb
trucades a l’Ajuntament interessant-se
per les alarmes.

EL CADELL DE LLEÓ DECOMISSAT A
SALOU EL JULIOL PASSAT HA ESTAT
TRASLLADAT A SUD-ÀFRICA
ACN / Salou.- El cadell de lleó que els
Mossos d’Esquadra van decomissar el
juliol passat a Salou  quan el seu propietari
el passejava pel carrer com si fos un gos
ha estat traslladat a la reserva sud-
africana de King’s Lyon. La Lliga per a la
Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA),
a través del seu programa ‘Attentio’
d’atenció i reubicació d’exemplars
d’espècies exòtiques comissats, i amb la
col·laboració del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, va iniciar l’estiu
passat les gestions per fer efectiu el
trasllat del felí a la reserva africana. En un
primer moment, el cadell va ser acollit i
tractat a una protectora de DEPANA,
on va estar durant dos mesos ja que es
trobava en unes condicions físiques
precàries.
La primera setmana de setembre va ser
traslladat a un centre de recuperació i
atenció de fauna exòtica d’Holanda,
quan les condicions sanitàries del lleó
van ser les adequades per poder fer el
viatge.
El cadell de lleó havia estat regalat per
un circ i va passar per mans de tres
particulars abans de ser comissat i arribar
a la protectora de DEPANA. L’entitat ha
lamentat el buit legal existent pel que fa
a la cria en captivitat i la tinença d’animals
exòtics, ja que en molts casos són objecte
d’abandonament o d’una tinença no
adequada.

TURISME
INDALECI SALAS PREMIAT AMB UN
DELS GUARDONS DEL TURISME 2009
DE LA GENERALITAT
El president de la Generalitat de
Catalunya, José Montilla, acompanyat
del conseller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet, va presidir el
passat 3 de desembre al Palau de la
Generalitat l’acte de lliurament de la 24a
edició dels Guardons del Turisme de

Catalunya.
La Generalitat de Catalunya reconeix
anualment amb els Guardons del Turisme
professionals, empreses i entitats del sector
que, amb el seu esforç, han contribuït al
desenvolupament del turisme a Catalunya.
En l’edició d’enguany el govern català va
atorgar 22 guardons: 2  d’honor, 10
medalles turístiques i 10 diplomes turístics.
Els guardons d’honor van recaure en
Jaume Soteras i el Patronat Costa Brava
Girona. De les 10 medalles turístiques,
l’única atorgada a la demarcació de
Tarragona va ser la d’Indaleci Salas i
Graset. Segons l’exposició de mèrits per
part de la Generalitat, es feia en
“reconeixement a una persona que amb
el seu lideratge, esforç i dedicació ha
conduit una empresa de caràcter familiar
-Insagra Uno, SL- a la promoció del turisme
de la Costa Daurada, amb una imatge de
qualitat de les instal·lacions i dels serveis
turístics que hi ofereix. Indaleci Salas obre
l’any 1999 un hotel de 4 estrelles a La
Pineda, que es va ampliar amb un annex
amb 200 habitacions més l’any 2001. Cal
remarcar la seva cura en la qualitat de les
instal·lacions i els serveis al seus clients, la
seva preocupació per la innovació i
l’obertura de nous mercats, entre els
quals destaquen l’especialització en el
mercat rus i la clientela d’alt poder
adquisitiu. La culminació, de moment, de
la seva trajectòria i dels seus reptes
empresarials, és la recent inauguració del
primer hotel de 5 estrelles, amb 102
habitacions per al turisme de sol i platja a
la Costa Daurada”.

EL PATRONAT DE TURISME DE SALOU
PARTICIPA EN DIVERSOS ACTES
PROMOCIONALS
El Turisme de Congressos es troba dins
l ’estratègia de promoció de Nous
Productes del Patronat de Turisme. El
Patronat, conjuntament amb els de
Cambrils, Vila-seca i Reus va estar present
en un work-shop a París, organitzat per
PortAventura Bussines&Events amb
l’objectiu d’apropar al mercat francès
aquesta nova instal·lació. Va comptar amb
la presència de diferents col·laboradors
relacionats amb l’oferta de Congressos i
l’oferta complementària que la Costa
Daurada pot oferir a aquest segment,
com és el cas de Salou. L’altra acció
recent per promocionar el TAS va ser a la
fira EIBTM, una de les principals trobades
dels programadors de Congressos
d’Europa, que es va desenvolupar a
Barcelona.
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El Patronat de Turisme de Salou també
va acudir al Saló Bebés y Mamás que es va
celebrar al Recinte Firal Juan Carlos I
(IFEMA, Madrid). Salou va participar en
aquest Saló sota el paraigües de Turisme
de Catalunya, com a destinació certificada
en Turisme Familiar, i l’objectiu era utilitzar
aquesta plataforma per donar a conèixer
i promocionar l’oferta especialitzada en
famílies de la capital de la Costa Daurada.
El Saló Bebés y Mamás va comptar amb la
participació de 79 expositors i la xifra de
més de 33.000 visitants.

BONES PREVISIONS D’OCUPACIO
HOTELERA PER CAP D’ANY
ACN / Salou.- Els establiments hotelers
de la Costa Daurada Central preveien una
ocupació del 63% per Cap d’any, segons
dades facilitades per l’Observatori de la
Fundació d’Estudis Turístics Costa Daurada
a l’Associació Hotelera Salou-Cambrils-La
Pineda. D’acord amb les mateixes dades,
en aquesta ocasió les nits de pernoctació
podrien ser tres –des de dijous 31, fins
diumenge 3 de gener -, una menys que
l’any passat. Per a aquestes jornades
festives, els establiments de La Pineda,
Salou  i Cambrils  tenien disponibles 10.020
places hoteleres, per les 11.214 de l’any
passat, com a conseqüència d’un
‘reajustament en l’oferta de llits per
regularitzar-ne l’excedent’.
Tot i aquesta reestructuració de l’oferta,
el resultat definitiu obtingut va ser del
38%. Els hotelers, però, confiaven que
‘es compliran les expectatives i fins i tot
es podrien sobrepassar’, en paraules d’un
dels membres de la junta de l’Associació,
Gustavo Cabedo.

CULTURA
LA JONC TORNA A SALOU PER SISÈ
ANY CONSECUTIU
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Salou va organitzar, del 28 de desembre
al 4 de gener, el 45è Encontre de la
JONC. La Jove Orquestra Nacional de
Catalunya ha realitzat per sisè any
consecutiu el seu encontre de Nadal a
Salou. En aquesta ocasió ho ha fet sota
la batuta d’un dels directors catalans amb
més prestigi internacional, el mestre
Antoni Ros Marbà, i encarant unes obres
de gran dificultat com foren la “Simfonia
Pastoral” de L. Van. Beethoven i “La
Italiana” de F. Mendelssohn.
Els més de 120 integrants de les
orquestres de la JONC tenen entre 14 i

24 anys d’edat i provenen de diferents
punts de la geografia catalana. Aquests
joves músics es reuneixen en els períodes
de vacances escolars per treballar el
repertori simfònic que es posa a la pràctica
en diferents concerts al final de cada
encontre. Per tal d’ajudar als joves a
preparar aquest repertori durant els dies
previs al concert hi havia un equip de
professors provinent de diverses
orquestres espanyoles i europees, com la
“Real Filharmonía de Galicia”, la “Orquesta
Sinfónica de Granada”, la “Orquestra del
Gran Teatre del Liceu” o la
“Konzerthausorchester de Berlin”.
El dia 3 de gener la JONC va oferir un
concert al TAS on va interpretar les obres
de Mendelssohn i Beethoven abans
esmentades. El dia 4 de gener va actuar
la JONC Alevins.

SANITAT
AVANCEN LES OBRES DEL  CENTRE
D’ATENCIÓ SANITÀRIA DE SALOU
L’alcalde de Salou, Pere Granados, el
Director del Serveis Territorials de Salut
de la Generalitat, Joaquim Pallejà, el
director del Servei Català de la Salut,
Josep M. Sabaté, el Director d’Atenció
Primària del Camp de Tarragona, Josep
Bitria, la regidora de Sanitat de
l’Ajuntament, Montserrat Porter, i el
regidor de Serveis Interns, Jesús Barragán,
acompanyats per la directora del CAP de
Salou, Laura Palacios, i tècnics dels STM,

van visitar les obres d’ampliació de l’actual
CAP, que el convertiran en un Centre
d’Alta Resolució de referència a
Catalunya. Amb aquesta ampliació, el
nou centre sanitari passarà de 2.000 m2

de superficie a 7.000 m2.
És previst que a finals d’aquest mes de
gener pugui entrar en funcionament la
part ampliada del nou CAR, alhora que
s’iniciaran les obres de reforma i
condicionament de les actuals
instal·lacions del CAP per adaptar-les al
projecte del CAR.

LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL
TALLER DE SALUT ORGANITZAT A
SALOU
La Regidoria d’Acció Social, Immigració i
Dona conjuntament amb el Centre
d’Assistència Primària (CAP) de Salou
han conclòs les classes del Taller de salut
en persones immigrants i que pretén
informar, assessorar i resoldre possibles
dubtes relacionats amb la salut.
El taller, que va començar el passat 21
d’octubre i va finalitzar el passat dimecres
dia 16 de desembre, s’havia estructurat
en 8 sessions, on es van tractar
temàtiques com ara: la obligatorietat de
la targeta sanitària; els serveis que ofereix
el CAP; la salut del nadó i el carnet de
vacunacions; el programa d’atenció a
l’embarassada; el servei de ginecologia i
planificació familiar; l’alimentació en
l’embaràs; els diferents mètodes
anticonceptius; la preparació de papilles
infantils de fruita i verdures; l’ús dels

Representació dels Patronats de Turisme de Salou, Cambrils, Vila-seca i Reus que
han assistit a diferents esdeveniments aquest mes de desembre
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medicaments; la prevenció i el
tractament de les malalties
infectocontagioses o els hàbits de neteja
i salut pública considerats adequats per
tal de prevenir malalties i portar una vida
més saludable, com actuar en cas
d’urgència i/o emergència, hàbits
posturals a l’hora de realitzar les activitats
i tasques diàries… El Taller es va realitzar
a les instal·lacions de l’Espai Municipal
d’Atenció Social Immigració i Dona i
foren impartides per professionals
sanitaris del CAP i la tècnica d’Immigració
del consistori.

TRANSPORTS
EL GOVERN ESPANYOL AUTORITZA
MÉS OBRES DEL CORREDOR DEL
MEDITERRANI
ACN / Madrid.- Segons es va saber el
passat 18 de desembre, el Consell de
Ministres ha autoritzat al Ministeri de
Foment licitar les obres de via de la
connexió del corredor Mediterrani amb
la línia d’alta velocitat. El pressupost de
la licitació ascendeix a 143.707.044,05
euros, IVA inclòs.
Les obres comportaran l’execució de la
superestructura de la via a tot el tram
comprès entre L’Hospitalet de L’infant-
Vandellòs i l’Estació Central.
Pel que fa a la plataforma del ramal de
connexió a ample ibèric des del canviador
d’amples de l’Estació Central fins la línia
de Reus-Tarragona, el projecte inclou
les obres de plataforma d’un nou ramal
de via única d’ample ibèric de 2.226
metres. A més del moviment de terres
necessari, s’han projectat cinc obres de
drenatge transversal i cinc passos
superiors per a la reposició de vials.
Un d’aquests vials, el del Camí dels Morts,
necessita continuïtat mitjançant un nou
pas superior addicional sobre el tronc
principal del corredor ferroviari. Les
actuacions associades a la infraestructura
del nou ramal es completen amb el
drenatge longitudinal, la reposició de
vials i serveis afectats i la integració
ambiental.
També es construiran dos canviadors
d’ample de via per a trens de passatgers
abans de l’Estació Central, a la línia del
TGV Madrid-Barcelona-Frontera francesa.
Aquestes actuacions permetran que els
trens circulin per tot el corredor
mediterrani i connectin després amb la
del TGV, i a la inversa. També possibiliten
que els trens que surten de l’estació del

nucli urbà de Tarragona i de Salou/Port
Aventura puguin accedir a la línia del
TGV.
EL PORT DE TARRAGONA TANCA
L’ANY  A L’EXPECTATIVA DE LA NOVA
TERMINAL DE CREUERS
ACN / Tarragona.- Tot i que es preveia
tancar el 2009 amb una baixada d’entre
un 2 i un 4% en el tràfic portuari, el Port
de Tarragona considerava que aquesta
és una xifra positiva si es compara amb
els resultats de la resta de ports de
l’Estat espanyol. Així ho va manifestar el
passat 17 de desembre el president de
l’Autoritat Portuària, Josep Anton
Burgasé, que va recordar que a finals
d’octubre el sistema portuari espanyol
havia registrat un descens mitjà de
gairebé un 15%. Burgasé que va
qualificar el 2009 com ‘un bon any’,
preveu uns resultats similars l’any 2010.
Així, l’objectiu per al 2010 és mantenir
els 2’5 milions de tones mensuals. De
fet, i entre altres mesures, el Port de
Tarragona ha apostat enguany per
reduir i congelar les tarifes a les empreses
marítimes perquè hi continuïn realitzant
la seva activitat. Burgasé va destacar
que aquesta baixa dels preus provocarà
que el port deixi d’ingressar 750.000
euros l’any 2010 però, alhora, permetrà
mantenir el volum de tràfic. La gran
aposta per a l’any 2010 serà l’inici de la
construcció de la terminal de creurers,
un repte pel qual Burgasé va demanar la
col·laboració de les administracions.
Perquè el projecte tingui èxit Burgasé
considerava que les institucions han de
treballar per atreure el mercat i oferir un
bon producte turístic. El Port invertirà
enguany entre 4 i 5 milions d’euros per
crear la nova terminal.

ECONOMIA
PUBLICAT EL CALENDARI DE
COMERÇ DE SALOU
L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de
Salou va organitzar el cinquè concurs de
dibuix per a nens i nenes de P5 i primer
(6 i 7 anys). El tema del dibuix que
s’havia seleccionat per a enguany era
“la teva botiga preferida”. Entre tots els
participants, més de mig miler, es van
escollir 72 dibuixos (6 dibuixos per mes)
guanyadors, que formen part del
calendari. El calendari, del qual se n’han
imprès 3000 exemplars, el distribuiran
l’Ajuntament i l ’associació de
comerciants “365 dies Salou Vila

Comercial”.

SALOU BUSCA FINANÇAMENT PER
DINAMITZAR LA BORSA DE TREBALL
I FOMENTAR LA RECERCA ACTIVA
D’OCUPACIÓ
L’Ajuntament de Salou ha sol·licitat a través
del Pacte Territorial per l’ocupació, el Pacte
de Santes Creus, una subvenció per al
desenvolupament local per tal de fomentar
la inserció laboral. El projecte, que
s’anomena “Dinamitzant Salou”, consisteix
en la potenciació del servei que actualment
dóna la Borsa de Treball Municipal mitjançant
la realització de funcions d’intermediació
directa entre els demandants d’ocupació i
les empreses, partint de la recerca activa
de llocs de treball mitjançant tècnics que
faran una prospecció, anàlisi i contacte
directe amb el mon empresarial.

ELS PAGESOS PARTICIPARAN EN EL
PROCÉS DE FIXACIÓ DELS PREUS DE
L’AVELLANA DE LA LLOTJA DE REUS
ACN / Reus.- Representants de la Unió de
Pagesos (UP) formaran part de la nova
taula de preus de l’avellana de la Llotja de
Reus, després que el sindicat ho demanés
per dotar de ‘major transparència’ el procés
de fixació dels preus. Fins ara, els preus els
fixaven els representants de la Llotja,
tenint en compte l’oferta i la demanda. El
nou ens, que es va constituir formalment
el primer dilluns de gener i estarà en
període de proves durant dos o tres mesos,
comptarà amb representants tant dels
productors d’avellana com dels compradors.
El president de la Cambra de Comerç de
Reus i màxim representant de la Llotja,
Isaac Sanromà, va destacar que la taula
servirà també per ‘solidaritzar-se’ amb el
sector avellaner.
Sanromà va voler deixar clar el passat 17 de
desembre que la constitució de la taula de
preus ‘no és una desautorització’ a la feina
feta fins ara per la Llotja, sinó que és una
resposta a la petició d’UP perquè hi hagi
‘més transparència i independència’ en la
fixació dels preus, de manera que els
pagesos ‘puguin estar el dia que es fixen i
puguin veure la realitat’.
Per la seva banda, el coordinador territorial
d’UP, Josep Maria Coll, va ressaltar que la
taula de preus de l’avellana representa ‘un
pas endavant’ per unir esforços ‘en l’actual
moment de pobresa del sector’.
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Pressupostos de Salou 2010
P R E S S U P O S T
MUNICIPAL DE
SALOU 2010:
CONTENCIÓ DE
LA DESPESA EN
TEMPS DE CRISI
El pressupost per a
l ’any 2010 de
l’Ajuntament de
Salou puja a
4 0 . 1 2 9 . 7 6 3 , 4 0
e u r o s ,
l l e u g e r a m e n t
inferior als
4 5 . 5 7 6 . 7 0 4 , 3 4
pressupostats l’any
passat. Els
ingressos per
impostos directes i
indirectes i per
taxes es preveuen
inferiors als del
pressupost del
2009. També van
a la baixa les
t r a n s f e r è n c i e s
corrents (de l’Estat bàsicament). Es tracta
novament d’un pressupost de contenció
de la despesa, tal com ja s’anunciava en
la presentació del de l’any passat. Segons
l’alcalde Granados, el pressupost de 2010
“afronta una profunda retallada en el
capítol de personal tot i que es mantenen
les partides destinades als serveis al ciutadà
i que garanteixen la qualitat”. L’oposició

afirma que el nombre de persones que
treballa a l’ajuntament ha augmentat i
que no concorda la relació de llocs de
treball amb l’organigrama, però el regidor
de serveis interns, Jesús Barragán,
insisteix: “s’ha fet un important esforç
per retallar la despesa de personal que
amb l’anterior govern havia sofert un fort

increment i que ara es retalla de 2 milions
d’euros, tenint present que no s’ha
renovat el contracte a unes 40 persones
que se’ls havia acabat el contracte i
s’han consignat tots els deutes amb la
seguretat social que no figuraven en el
pressupost, tot i ser una suma
coneguda”. Segons el pressupost del
2009, les despeses de personal previstes
eren de 15.271.011 euros. Pel 2010, la
previsió és de 16.665.418,42 euros. Cal
destacar que l’aportació municipal al
Patronat de Turisme s’incrementa en
460.000 euros, en principi destinats a
promoció. Comptat i debatut, un
pressupost per al 2010 inferior al del
2009 en uns 210.000 euros.

INVERSIONS
Les inversions previstes arriben als
5.234.400,89 euros, a les que cal afegir
2.226.242 euros del Fons Estatal
d’inversió (7.264.205,34 euros l’any
passat).
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Pressupostos de Vila-seca 2010
Aspectes generals
Sens dubte, la incertesa regnant sobre
l’economia global i, de retruc, sobre les
locals, és el principal aspecte a tenir en
compte, ja sigui a l’hora de formular els
pressupostos d’un estat o d’un
ajuntament, per petit que sigui. El que ja
no és tan incert és la davallada que han
experimentat els ingressos procedents
de llicències d’obres, les quals, no ho
oblidem, suposen una part molt important
de l’actiu dels nostres pobles, que basen
les seves economies en la construcció i el
sector serveis. En contraprestació, els
serveis socials han constatat un augment
important de les sol·licituds d’ajuts com a
conseqüència de la destrucció massiva
de l locs de treball en els sectors
esmentats. Aquesta situació, incerta pel
que fa al seu impacte i durabilitat, obligarà
l’equip de govern a gestionar els recursos
municipals molt acuradament per evitar
desajustos i dificultats que facin trontollar
el finançament dels projectes en curs i
futurs, així com la despesa fixa i els
imponderables que puguin sorgir.
Esperem, en tot cas, que àrees com
cultura i esport no se’n ressenteixin en
excés, ja que sovint aquestes partides
serveixen per quadrar el balanç final de
l’exercici, amb retallades dràstiques que
compensin les davallades d’ingressos dels
motors econòmics.
S’han elaborat uns pressupostos que
incideixen en:
1) Increment de la despesa social directa,
esforç en els serveis municipals de
promoció de l’ocupació, contractació
directa de personal eventual entre aquells
que n’estan especialment necessitats
(mesura excepcional de lluita contra l’atur
i que no tindrà continuïtat quan les
circumstàncies laborals generals millorin).
2) Esforç en formació i educació, tant pel
que fa a la formació ocupacional com a
l’ensenyament reglat.
3) Promoció de l’activitat econòmica,
amb la creació del sector turístic: el
Consorci per a la millora de la competitivitat
del turisme i l’oci a les comarques de
Tarragona.
4) Manteniment de l’activitat inversora
de caire plurianual, centrada en els grans
equipaments sanitaris i en la millora de les
infraestructures i carrers del nucli antic,
dels que es començarà la tercera i última
fase i en la renovació completa de
l’enllumenat públic. A aquestes iniciatives
plurianuals, cal sumar-hi un complement
inversor important amb càrrec al
pressupost municipal de 2010, així com
l’impacte afegit del segon Fons Especial
d’Inversió Local (FEIL 2010).
5) Austeritat i contenció extrema de la
despesa corrent en tots els seus aspectes

no essencials.
Paral·lelament, es posaran en marxa
properament mesures complementàries
sobre ordenances fiscals i d’altres
addicionals:
a) Congelació radical de totes les taxes i
impostos, a més de la implantació de
mesures d’exempció i bonificació per als
col·lectius més afectats per les dificultats
econòmiques, com ara les famílies
nombroses o els jubilats amb ingressos
limitats. Era d’esperar una mesura
d’aquesta índole tenint en compte que
algunes taxes van augmentar l’any
anterior fins a un 7%.
b) Nou fraccionament del pagament de
rebuts dels principals impostos i taxes, a
més de la possibilitat d’aplicar un
tractament individualitzat de
fraccionament.

Ingressos
Pel que fa al pressupost d’ingressos, les
previsions mostren encara una
continuació en l’increment de taxes i
impostos, atribuïble a l’entrada en
tributació de nous habitatges i immobles.
Es preveu un increment del 4,8% dels
ingressos d’aquest capítol.
Al capítol sobre construccions i obres es
manté el pressupost de l’any anterior.
Respecte  d’altres taxes i ingressos, es
preveu un creixement molt moderat
(2.6%) motivat fonamentalment pel
creixement de la partida de recollida
d’escombraries, per l ’entrada en
tributació de nous habitatges.
Les transferències corrents creixen molt
sensiblement (21.5%) com a
conseqüència de l’atorgament d’un ajut
FEDER conjunt de la Generalitat i de la
Diputació destinat al Consorci per a la
Mil lora de la Competitivitat abans
esmentat. D’altra banda, es preveu en
aquest capítol una forta reducció de les
transferències de l ’Estat,
momentàniament compensada per les
aportacions del FEIL 2010.
El capítol d’ ingressos patrimonials
continua generant importants recursos
procedents de les concessions
administratives i també dels interessos
dels dipòsits bancaris en els quals es
disposa transitòriament d’una liquiditat
significativa.
Pel que fa a les transferències de capital,
s’incrementen molt significativament
respecte a l’any anterior pel manteniment
de la transferència que es realitza des del
fons de reposició de la xarxa d’aigua
potable, amb la finalitat de finançar la
seva completa renovació al nucli antic de
Vila-seca, així com pel començament del
retorn parcial, per part de la Generalitat

de Catalunya, de les inversions avançades
per la construcció del CAP/CAR.
No es preveuen ingressos per préstecs.

Despeses
Les despeses previstes en personal
creixen molt moderadament com a
conseqüència de la pràctica congelació
salarial derivada de la nul·la inflació prevista,
quedant l ’ increment en un 2,3%
atribuïble al creixement vegetatiu.
Pel que fa al capítol de béns corrents i
serveis, té també un creixement previst
molt modest (2,8%) que obligarà a un
control molt estricte de les despeses
ordinàries per tal de no sobrepassar-lo.
En general, l’equilibri entre ingressos per
impostos i taxes i la despesa corrent és
un pèl precari. En termes quantitatius,
els aspectes més pesants rauen en la
recollida d’escombraries, la neteja viària,
el consum d’electricitat, el manteniment
de l’enllumenat públic, el manteniment
de platges, les zones verdes i el mobiliari
urbà.
Les despeses financeres es redueixen
clarament per la baixada sobtada
experimentada pels tipus d’interès en el
darrer any, mentre que el capítol de
passius financers es manté inalterable i la
suma dels dos capítols, equivalent a la
càrrega financera del pressupost, segueix
representant només un  4.8% de la
despesa corrent, una xifra que queda
encara clarament per sota de la de l’any
anterior.
 Pel que fa als Patronats Municipals de
Música i de Turisme, es mantenen les
aportacions municipals, que els han de
permetre mantenir la funcionalitat i
l’eficàcia mostrada per ambdós durant
l’any 2009. En canvi, la partida d’Atencions
Assistencials es pressuposta en 675.000
euros, amb un increment del 12.5%
d’acord amb les previsions de majors
demandes d’assistència, derivades de la
delicada situació econòmica.
Pel que fa al capítol d’inversions, s’hi
destinen inicialment 2.562.000 euros que
es completaran amb els romanents que
generarà la liquidació de 2009 i que
s’addicionen a les grans inversions
plurianuals de la remodelació del nucli
antic, del CAP/CAR i de la renovació de
l’enllumenat públic, amb una dotació
conjunta addicional de l ’ordre de
15.000.000 euros fora de pressupost
2010, als que cal afegir encara uns
2.000.000 euros procedents del FEIL
2010.  En conjunt, doncs, l’activitat
inversora es manté, contribuint així també
al sosteniment de l’activitat econòmica,
a més de dotar-nos d’equipaments i
infraestructures de gran valor per al nostre
futur immediat.
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PESSEBRE DE SORRA DE LA PINEDA
La desena edició del Pessebre de Sorra ha tingut lloc durant tot el mes
de desembre i part de gener a la platja de La Pineda, fidel a la cita de
cada any. Molta gent hi ha passat, fet que ajuda a que milers de
persones s´acostin a la nostra platja i de retruc ajudin als comerços que

resten oberts tot l´any, estiu i hivern, fet que s´agraeix pels qui visiten
La Pineda fora de temporada.
La temàtica d´enguany tampoc ha deixat indiferent ningú, figures de
gran dimensions han acompanyat la Sagrada Família, com tampoc ha
pogut fallar el Caganer, present en tots els pessebres del nostre país.

Malgrat els temps que vivim des del Patronat de Turisme s´ha volgut
organitzar una Festa Major ben lluïda que permetit a les vila-secanes i vila-
secans gaudir d´unes festes per viure-les entre tots. Diverses entitats
s´han volgut afegir com ara el Ball de Diables i l´Esplai l´Esclop, que enguany
celebren anys, entre moltes altres.
Podreu trobar el programa complet a diversos llocs, entre ells la oficina del
Patronat de Turisme on també podreu comprar les vostres entrades i
reservar taules.
Actes destacats:

15 de gener: XXIX Cursa Atlètica i
XIII Milla Local, El Ball de Sant Miquel
a càrrec del Ball de Diables de Vila-
seca; Cercavila del Seguici Popular,
Pregó de Festa Major a càrrec del
professor Joan Vilaltella, psicòleg
clínic, Gran Ball amb la reconeguda
Orquestra Girasol.

16 de gener: Torneig social del Club
Petanca Vila-seca, Tallers Infantils,
Els Tres Tombs, Màgia familiar,
Correfoc commemoratiu dels 20 anys
del Ball de Diables de Vila-seca amb
diverses colles, Circ i Gran Ball de
Festa Major amb l´orquestra Oasis
Musical, orquestra que ja ens va
acompanyar a l´estiu i va tenir molt
bona acollida, i la Carpa.

17 de gener: La Canonada, Repic de
campanes, el tradicional Cós de Sant
Antoni, Circ i teatre amb la comèdia

de Darío Fo ́ Aquí no paga ni Déu´,
acabant la nit amb La Carpa.

18 de gener: Tret de sortida del
Pallassòdrom amb la Cursa dels Tres
Tombs de Pallassos i Pallasses i la
Uala Inaugural.

22 de gener: Paz Padilla al
Pallassòdrom.

23 de gener: Gimcana de
l´Esplai, Futbol de Veterans i
Pallassòdrom.

24 de gener: XXVIII Trobada
Gegantera, Campionat de
Botifarra, Pallassòdrom i Gala de
l´Esport.

I altres actes que trobareu al
programa...

FESTA MAJOR D´HIVERN
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UN ANY NORMAL TIRANT A SEC
L’any 2009, des del punt de vista
meteorològic, ha estat un període
que pot classificar-se com normal,
amb dos èpoques de fred, l’una a
primers de gener i la segona a l’entrada
de l’hivern, cap el 20 de desembre.
Hem tingut dos temporals bastant
fords de llevant, el primer cap el 20
d’octubre i el segon, cap a mig
desembre. En les dues ocasions es va
repetir l’agressió a les platges,
provocada  per ones marines de 4
metres d’altura.
No hem tingut nevades ni
pedregades, tot i que cap el 20 de
desembre, amb l’entrada de l’hivern
va nevar força a les muntanyes veïnes,
un panorama de contemplació
obligada.
Si ens fixem en les pluges, veiem que
han caigut 403,7 litres. El dèficit
anual estadístic acumulat és d’uns
150 litres, xifre que classifica el període
com d’un any tirant a sec.

ALGUNES DADES
Temperatura màxima de l’any: 34,4ºC,
el dia 22 de juliol.
Temperatura mínima de l’any: -0,3ºC,
els dies 23 de gener i 20 de desembre.
Mitjana de màximes: 22ºC
Mitjana de mínimes: 13,6ºC
Temperatura mitjana de l’any: 17,8ºC
Pluviositat: 403,7 litres/m2

Nombre de dies de pluja: 77
Nombre de tempestes: 18
Ruades: 9
Blancalls: 8
Pedregades: 0
Nevades: 0. Hi va haver nevades visibles
a les muntanyes veïnes.
Vents dominants: Llebeig (Sud), Llevant
(Est) i Mestral (Nord Oest)

Gràfiques realitzades per Pau Jansà.

Resum meteorològic 2009
per Carles Jansà

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

OPTICA
VILA-SECA



16         Pont       Fusta

UN TOTAL DE 16 PARADES VAN
PARTICIPAR EN EL PRIMER MERCAT
DE NADAL
Divendres dia 4 de desembre, Salou va
obrirà les llums nadalenques repartides
per tot el municipi, i amb elles s’inaugurà
el primer Mercat de Nadal, situat davant el
Mercat Municipal. Organitzat per la
Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de
Salou conjuntament amb l’associació 365
dies Salou Vila Comercial i amb la
col·laboració del departament de
Participació Ciutadana, acollia 16 parades
entre els dies 4 i 13 de desembre.

EXPOSICIÓ D’AUS I DE BESTIAR A LA
MASIA CATALANA
La Regidoria de Joventut i Infància de
l’Ajuntament de Salou en col·laboració
amb l’Associació de Criadors d’aus de Raça
va organitzar una exposició d’aus i bestiar
autòctons dels Països Catalans a la masia
catalana, del 14 de desembre fins el 6 de
gener. Entre el exemplars exposats
detacaven els de Gallina Menorquina,
d’Ànec Mut, de Gallina Penedesenca Blat,
de Gallina Flor d’Ametller “Quiques”, d’Oca
Empordanesa, d’Indiot Mallorquí o de Cabra
de Rasquera, entre molts d’altres. Durant
la mostra podrem contemplar diversos
exemplars de cada espècie en un hàbitat
adequat per a la ocasió.
A més la mateixa masia va acollir 3
representacions de pessebre vivent, els
dies 19 i 25 de desembre i 1 de gener.

MOSTRA DE GRAFFITIS DE NADAL A
LA TORRE VELLA
La programació de la Torre Vella per les
dates nadalenques acostuma a oferir al
públic de Salou exposicions prou originals

lligades a la significació d’aquestes festes.
Enguany s’hi ha pogut visitar una mostra
de l’artista urbà Akim, que va pintar amb
els seus sprays (damunt llençols de grans
dimensions) diverses escenes com el
Naixement, l’àngel anunciador, els
pastors, els mags... amb una visió
renovadora pròpia del graffitis.

EL PARC DE NADALES RENOVA AMB
EL CLUB SÚPER 3
La regidoria d’Infància i Joventut ha
renovat el parc de Nadal que, a partir
d’ara, s’anomenarà Espai Xic’S. La gran
novetat d’enguany va tenir lloc el dimarts
dia 29 de desembre, amb la presència de
dos personatges del Club Super3, l’Àlex
i el Pau. Una altra novetat va ser l’obertura
de la piscina coberta per a les activitats
aquàtiques; a més d’una zona d’aventura,
un espai digital, tallers creatius,
espectacles i esports juntament amb

moltes experiències més
que els més petits i joves
del municipi van poder
gaudir. El parc va
romandre obert del 28
de desembre al 5 de
gener.

XXV EDICIÓ DEL
C O N C U R S
D’APARADORS DE
NADAL
Premis categoria
“Aparador”:
1r:Turroneria La Ibense,
(400 euros); 2n: Blau
Chic (275 euros); 3r:
Fleca Sant Jordi (200
euros); 4t: Servi Zoo
(150 euros)
Premis categoria

“Pessebre”: 1r: Panaderia Romero (400
euros); 2n: Megauñas (275 euros)
3r: Zebra Sistemes Informàtics (200
euros)
LES CORALS DELS CENTRES
ESCOLARS DE SALOU OMPLEN EL
TAS
El Teatre Auditori de Salou va quedar
petit per encabir-hi els alumnes,
professors i pares dels alumnes de les
corals infantils escolars del municipi que,
un any més, van reunir-se per cantar al
Nadal. Així, els alumnes de la coral de
l’escola Santa Maria del Mar; la coral Cant
Màgic de l’escola Europa; la Coral Estels
de l’escola Elisabeth i la coral Elisabeth i
també la coral de l’escola Salou van
interpretar diferents nadales, algunes
d’elles amb coreografia inclosa i van
amenitzar un concert d’una hora de
durada. Les cinc corals , finalment, van
fer una cantada conjunta de la tradicional
nadala ‘Santa Nit’.

Activitats nadalenques
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a Salou i a Vila-seca

Albert Fotògraf

Albert Fotògraf

Albert Fotògraf

Vila-seca ha comptat amb les tradicionals activitats que cada any omplen
els dies de Nadal i ofereixen un ventall de possibilitats ben divers i apte
per a totes aquelles persones disposades a no quedar-se a casa gaire
estona. Els ja consolidats Parcs de Nadal i Festa de Cap d´Any enguany
han recuperat l´espai de l´Envelat. Però el Nadal el van obrir l´ecològic
Arbre de Nadal de la Plaça de Misa, la Felicitació i Brou de Nadal (enguany
amb overbooking i potser massa
“variat”, el Cagatió que ofereix l´Esplai, el Pessebre de Sorra de La
Pineda, les titelles i funcions infantils, els patges i els Reis Mags, els
Pastorets i El Poema de Nadal... i tot un llarg etcètera que de ben segur
van satisfer al veïnat en general. EN unes dates on tot ha de ser positiu
i la joia ens ha d´omplir el cor, alguns vam tornar a trobar a faltar les
campanades del Campanar del nostre poble. Una vertadera llàstima.
Fotos (de dalt a baix i d´esquerra a dreta): Nadales infantils a l´Auditori,
el Brou de Nadal, el Poema de Nadal a càrrec de La Tramoia, nens portant
les cartes, el Pessebre de Sorra de La Pineda i els Pastorets de Vila-seca.
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La Biblioteca Pública de Vila-seca ha
esdevingut un referent sòlid i en
constant creixement pel que fa a la
oferta cultural del poble, tal i com
ho posa de manifest el seu decàleg.
Decàleg que, entre altres, com ara la
seva primera proposta: ‘Facilitar
l’accés a la lectura pública i la
informació a tots els ciutadans’,
també conté el punt: ‘Promoure la
cultura local’. Tema sobre el qual hi
tornarem més endavant.

La Biblioteca és quelcom més que una
eina de consulta, ja sigui per la via clàssica
de la lectura de llibres o revistes, o per la
moderna d’audiovisuals o informàtics.
Aquest article vol donar a conèixer o
valorar totes aquelles iniciatives que,
prenent com a base referents escrits els
projecta en format d’esdeveniments
culturals o cicles que contenen una gran
varietat de premisses per a donar a
conèixer determinats pobles, cultures...

Aquestes iniciatives s’engloben dins
l’apartat ‘Promoció de la lectura’, incloent-
hi: Accions en poesia, Cicles de contes,
Cultures del món, Cicles de cinema i
Lectures per a joves.

Cicles de contes.
Des del 2002 de forma continuada
s’organitzen aquests cicles per a donar a
conèixer a la quitxalla tota de mena de
contes, d’arreu, de qualsevol tema...
Especialistes en l’art d’explicar contes,
un cop al mes, apleguen els més menuts
per tal de fer-los conèixer contes escrits
amb ploma de ganso, contes bestials o
d’arreu el món.

Accions en poesia.
Al 2004 va endegar un projecte per a
utilitzar un dels espais més bells del

poble, el jardí de la Biblioteca. A l’estiu,
quan abelleix estar-se a la fresca per la
nit, es creava la fusió de lletra i música en
forma de les Accions en poesia. Tot i
l’ampli ventall d’ofertes que any rera any
han emplenat la seva programació la
disciplina que ha primat ha estat el recital
de versos acompanyats de tota mena de
músiques. Grans noms de l’escena musical
i teatral catalana, gent d’arreu el món,
altres no tant coneguts però excepcionals
han fet que l’Accions en poesia hagi
esdevingut una finestra cultural necessària
a Vila-seca.

Cultures del món.
Cada any es dedica un cicle a un país,
aplegant i posant a la disposició tota una
sèrie de documentació que prové o parla
d’aquell país: llibres distribuïts per
temàtiques (literatura, gastronomia,
cultura...), webs, pel·lícules, música...
Aquests recursos es donen a conèixer als
usuaris. Tota aquesta oferta de material
s’acompanya d’activitats relacionades
amb el país en qüestió, ja siguin
contacontes, tallers...

Cicles de cinema.
La Biblioteca ofereix
periòdicament cicles de
cinema. No projecta les
pel·lícules però facilita als
usuaris un llistat amb moltes
pel·lícules disponibles ja sigui
sobre cuina, cine asiàtic,
europeu... No és ben bé
una activitat a l’ús però és
un servei de promoció
bastant agraït entre els
cinèfils.

Lectures per a joves.
A l ’estiu la Biblioteca
organitza aquest cicle que
pretén donar protagonisme

al jovent en forma d’activitat amena i
participativa. Sessions de lectures, tallers
i concursos fan que la lectura resulti
atractiva entre aquest sector d’usuaris,
molts dels quals normalment tan sols
llegeixen les lectures de l’escola.

Bé, aquesta ha estat una repassada ràpida
a les activitats que organitza la Biblioteca
(on també s’hi fan presentacions de
llibres, exposicions...). Com podeu
observar s’hi fa molt més que llegir llibres.
Si fa temps que no hi aneu passeu-hi i
observareu quin canvi respecte a les
biblioteques d’antuvi.

Però abans de donar per enllestit l’article,
al començament us feia esment d’un dels
punts del Decàleg de la Biblioteca:
‘Promoure la cultura local’. Doncs bé us
podem anunciar que la Biblioteca ja fa uns
anys que treballa en un projecte molt
ambiciós i il·lusionador. Una web d’Història
Local, amb molts apartats com ara Les
Veus, Imatges, la Gent, Tradicions i
naturalment, una basta bibliografia, entre
altres.

Gerard Quintana ha estat un dels qui ha
passat pel cicle Accions en Poesia.

Accions en poesia al jardí de la Biblioteca

per Toni Bonet

Més que una Biblioteca
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LA CAPSA DE MÚSICA I LES
QÜESTIONS D’INTERPRETACIÓ

En aquesta entrega de la capsa de música
pretenem instar al lector a la reflexió sobre allò
que escoltem. El per què ens agrada  o no una
peça no està solzament lligat al gust personal
sinó que, a l’igual que en altres terrenys, la
moda del moment hi juga un paper
preponderant. L’evolució de les modes, de les
maneres d’interpretar, són de gran importància
a l’hora de jutjar els grans artistes de cada
època. Així, si avui escoltem una gravació de
principis del segle passat sense nocions de
l’època i aplicant els paràmetres actuals,
segurament no ens agradarà, segurament
pensarem que l’intèrpret toca massa ràpid i
que la música no es pot assaborir. Moltes
vegades no tenim en compte els procediments
pels quals hem arribat a l’estètica actual en el
món de la interpretació, amb variables com
poden ser l’afinació (avui es toca afinant més
alt, i per tant aconseguint un so més brillant i
atractiu a la nostra oïda) o la rapidesa (el
virtuosisme, els passatges ràpids per mostrar
agilitat i destresa..). Moltes d’aquestes
concepcions no són d’ara sinó que provenen
dels profunds canvis establerts durant el
Romanticisme, els quals no analitzarem aquí.

Amb tot, cal tenir esmentar que amb el
redescobriment i difusió dels intruments
històrics, és a dir, el que ens ofereixen conjunts
instrumentals com els de Jordi Savall -fruit
d’una recerca profunda no només en el tipus
d’instruments sinó en la manera de tocar-los-
han ajudat molt a, simesnó, obrir l’espectre de
possibilitats i desacreditar aquella manera de
pensar en la que només val allò que es fa avui
i aquí. Tenir present que una peça pot sonar de
manera totalment diferent depenent del
moment i la manera en què s’interpreta és
quelcom vital en el món de la música clàssica,
ja que aquesta es basa en la constant
recuperació i interpretació d’obres escrites per
a un públic de fa, almenys, cent anys.
 Per altra banda, cal també preguntar-se per
què determinades obres queden submergides
en l’oblit mentre que d’altres salten de generació
a generació fruit de les constants interpretacions
i versions. És clar que un dels factors que pot
ajudar a esdevenir popular una obra és la seva
versatilitat, la facilitat en amotllar-se a diferents
terrenys, a diferents escenaris i públics. Un cas
paradigmàtic i il.lustratiu d’aquest  fenomen és
el que ha succeït amb Summertime. Només fent
referència a aquest títol tothom sap a quina
peça ens referim i, d’una manera o altra, és
capaç de tararejar-la. Doncs bé, Summertime

no és pas una peça popular o tradicional, forma
part d’una òpera. És per tant, una obra d’autor
sorgida en el context de la música “sèria” o
“culta” que, degut al gran èxit que va
desprendre entre el públic i a l’ús d’un llenguatge
proper a la música de carrer dels anys 30 als
Estats Units, ha estat versionada i
reinterpretada per una gran quantitat d’artistes
del món del jazz i de la música popular. El
Summertime de l’òpera Porgy and Bess  de
Gershwin (estrenada al 1935), no té res a
veure amb la versió espectacular, desgarrada
i colpidora de Janis Joplin o la magnífica
interpretació de Billie Holiday. El joc amb el
tempo de la peça (més o menys lent),
l’orquestració, el color de la veu que la canta
o la major o menor llibertat a l’hora d’improvisar
fan que cada versió sigui radicalment diferent
i única. L’èxit d’una obra traspassa les fronteres
d’allò culte, popular o tradicional: aquestes
esdevenen de paper quan el producte és
capaç de despertar l’interès de diversos sectors
de la societat.
És per aquest motiu que avui La Capsa de
Música s’obre i proposa escoltar i observar el
contrast entre el Summertime  originari de
George Gershwin, amb el de Janis Joplin, Billie
Holiday o el d’ Ella Fitzgerald.  http://
www.youtube.com/watch?v=tElL6kWwmv4 .

La Capsa de Música
per Laura Genè

EL
PONT

DE
FUSTA
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Espai Blasi
per Jordi Blasi
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Bon Vent
per Xavier Graset i Forasté

EL FARAÓ

Els serveis tècnics municipals van
darrerament de bòlit. El motiu no és cap
altre que la preparació d’un concurs
internacional d’idees que permeti
transformar l’actual edifici consistorial en
una piràmide. Un dels grans reptes de
l’equip de govern és situar l’Ajuntament
de Salou com la vuitena meravella del
món, equiparable en bellesa,
espectacularitat i perfecció als Jardins
Penjants de Babilònia (alguna cosa ja es
va intentar amb el Parc Botànic), al
Temple d’Àrtemis a Efes, a l’Estàtua de
Zeus a Olímpia, al Colós de Rodes, al Far
d’Alexandria, al Mausoleu d’Halicarnàs i a
la Gran Piràmide de Gizeh.
Tot indica que la part més delicada de la
descomunal obra serà adaptar el despatx

de l’alcalde en Cambra Reial, que es
connectarà a través de passadissos
subterranis amb la Gran Galeria (actual
saló de plens). A la Cambra del Rei també
hi haurà el sarcòfag del faraó i, no gaire
lluny d’allí, la Cambra del Tresor.
La complexitat del projecte és
extraordinària. Encara que no n’han
transcendit detalls i que els tècnics porten
a terme els estudis previs amb gran sigil
i un hermetisme absolut, es calcula que
caldran milers i milers de blocs de pedres
per a la nova estructura. Per dins, la
dificultat encara serà més enorme, ja
que a les transformacions apuntades
caldrà construir-hi temples, rampes,
accessos nous i canals de ventilació,
entre altres instal·lacions i equipaments.
Com se sap, les piràmides eren
construccions monumentals utilitzades

normalment com a sepulcres. A l’antic
Egipte aquests grans complexos
arquitectònics servien per allotjar les
tombes dels faraons o de les reines. Els
maies, els asteques i els inques també en
van construir. Moltes de les mòmies que
ocupaven els sarcòfags encara estan
envoltades de misteri (en alguns casos
fins i tot es parla de maleficis per a qui
s’atreveixi a interrompre el seu descans
etern).
Aquesta notícia, naturalment, és fruit de
la ficció. Però aviat pot fer-se realitat.
Després de l’arxiu de les causes obertes
contra ell i el seu fill per corrupció,
l’octogenari Esteve Ferran ha tret pit i ha
anunciat que vol tornar amb més ganes
que mai a la política activa.

BATALLES DE PASTORETS

Aquest any es va cantar en una de les
cobles dels Pastorets, al Centre Catòlic:
“Tarragona i Reus, tornen a anar pel
pedregal, és més fàcil del que et creus;
Vila-seca capital! “. La  va cantar Getsè, el
pastor que havia venut la seva ànima al
diable si li duia la pell del llop que se li
menjava les ovelles.
 I de fet ja vé a ser això, més de quatre
es vendrien l’ànima per acabar imposant
les seves tesis en el debat de l’ordenació
territorial.
 El conseller Ausàs ho havia de dur a la
primera reunió de Govern, però els reis
no havien rebut la seva carta. De manera
que les discrepàncies obertes arreu de
Catalunya han abocat el president Montilla,
a posposar la decisió de reordenar el
mapa provincial. Aquest serà un any difícil
per abordar qüestions delicades. El 2010
és any electoral, i reformes que no s’han
abordat en tota la democràcia, com ara
una nova llei electoral, o la llei de vegueries.
El més calent no és a l’aigüera. El més
calent és el debat entre Tarragona i
Reus, les queixes de Lleida, del síndic
d’Aran , de l’alcalde de Sabadell, i les
queixes del Penedès que volen ser la
vuitena vegueria.

 Mentrestant la gent de les terres de
l’Ebre, que tenen enquistat des de
l’època franquista, que són la “quinta”
província, són els que volen que la llei tiri
endavant. I de fet podria acabar passant
això, perquè cada vegueria té una llei
específica.
A Tarragona, no els agrada ni el nom
clàssic de Camp de Tarragona, diuen que
tant a Girona, com a Lleida, la vegueria
duu el nom de la capital, i que a més del
tarragonès, Alt i Baix Camp, es vol incloure
en la vegueria el Priorat, la Conca i el Baix
Penedès, que no són Camp.
 I sobretot, noms a banda, no volen
compartir capital amb Reus. De fet a
l’època de la República, per una disputa
semblant, el disseny territorial ja
contemplava una vegueria per Reus.
Però Tarragona capital imperial, se sent
amenaçada per aquest compartir de
gestions i funcionaris.
 De fet la cosa ja venia engrescada amb
el debat sobre el nom de l’aeroport de
Reus. Ha de tenir l’afegit de Tarragona?
El de Costa Daurada? El de Barcelona?,
com passa amb alguns dels aeroports de
Londres que són a cent quilòmetres de
la capital britànica. I el port, diuen els de

Reus. S’ha de dir port de Tarragona-
Reus, en reconeixement als primers
empresaris reusencs que el van impulsar?
 Debats nominalistes. Ens perdem en
debats nominalistes, que és clar que no
es pot dir que no interessin, perquè
acaben mobilitzant milers de persones, ja
sigui a les escales de la catedral de
Tarragona, ja sigui al teatre Fortuny, en
suport a l’aeroport.
És clar que mentrestant l’aeroport de
Girona-Costa Brava, va fent la seva, i ja li
ha tret el pa del cistell al de Reus. I
mentrestant Lleida, té aeroport a Alguaire,
i un tren que la situa a una hora de
Barcelona.
I aquí què fem? En que treballen els
nostres polítics? Com pot ser que tinguem
un tren d’alta velocitat realment al camp
de Tarragona, i no a la ciutat. Com pot ser
que hi hagi una sola via entre Cambrils i
Tortosa? Com pot ser que quedem
despenjats de la transferència de rodalies,
(havent-hi entrat una línia que va fins a
Puigcerdà?)
Però Tarragona no aspirava a ser la segona
capital de Catalunya?
 Amb quines armes batallarem? Que
també diuen als Pastorets
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per Antoni Mas
A la fresca

Sant Antoni tornarà i coques en ballareu, si les voleu acabar, les
haureu de dar a mig preu. (Fragment d’un testament de
Carnestoltes. Any 1920 aproximadament.)

-Es veu que aquell any preveien que la cosa rutllaria molt, però
no va ser així…

-Trinxa-m’ho una mica a veure si ho entenc…

-Sí, home, a veure si t’ho explico. A principis del segle XX , abans
de començar el ball els músics penjaven una llista amb l’ordre, el
títol i l’estil dels balls que tocarien, per exemple: número 1, “El
Danubio Azul”, Vals. Llavors, nois i noies portaven una llibreta i
un llapis on s’hi apuntaven els balls, i al costat el nom del ballador
o balladora segons fos el cas. Normalment eren els nois els qui
anaven a demanar a les noies per ballar, organitzant-se una mena
de subhasta sota els principis de l’oferta i la demanda, ja que
alguns eren desitjats i algunes se’ls hi feia cua de peticionaris, i
així anaven omplint les llistes amb sort diversa...

-Com a tots els balls, els més ben dotats físicament i amb béns
a casa seva s’anaven arreglant, i la resta s’ho feia amb el que
quedava...

-I a més a més per Sant Antoni, els nois regalaven una coca a
cada noia a l’hora de ballar, així quan festejaven amb una
s’acabava, però quan uns pares tenien varies xiques sense
compromís i tenien èxit, anaven al ball amb un cistell per poder
marxar carregats de les coques que havien arreplegat...

-Ara t’explicaré el que va passar un any per Sant Antoni al ball
de la tarda a l’Ateneu:
 La xica que més despuntava per aspecte i simpatia, va  ballar
tota la tarda amb un de la Canonja que es deia Mateu. Això va
ser tema de comentari, sobretot  de la gent gran que hi havia
al voltant del ball, el que va fer exclamar al veí de la plaça de les
Voltes, barber i minador “Antoninu”: Això no pot ser!, que un
foraster se’n dugui el bo i millor!. El ball va transcórrer fins que
es va acabar i la parella “comentada” es van  dir carinyosament
: Adéu, fins més tard!, ja que es tornarien a retrobar pel ball de

nit. La noia se’n va anar a sopar a casa seva, aquí al poble,
i el Mateu i un amic seu van marxar a peu cap al camí de La
Canonja, quan just creuar el pas a nivell de la via del tren i
a l’arribar a un pedrís que hi havia, senten la veu d’un home
que els crida: Nois!, acosteu-vos cap aquí! . Es van acostar
cap al pedrís i amb la mitja llum que venia de l’andana de la
estació, varen veure asseguts al damunt dos homes, i el
que els havia cridat els hi va dir molt seriosament: Veureu,
us he de fer un advertiment- i dirigint-se al Mateu va
prosseguir- , tu has estat ballant tota la tarda amb la meva
filla, i això no pot ser, perquè la meva xica s’ha de casar amb
un del poble, i com que tu ets foraster qualsevol dia no et
veurem més i aquí ens quedarem amb un pam de nas. O
sigui, no tornis més, sinó això pot acabar malament.
Entesos!?.

Van marxar cagadets de por i no van tornar, i ja tens la xica
més eixerida del ball, la que tenia tots els balls aparaulats,
mirant-se i sent mirada per la gent, i es que asseguda, la nit
se li va fer molt llarga.

Un diumenge al matí, davant de l’Ateneu, a l’hora del
vermut la xica eixerida sent que la criden: tshh...!tshh...!,
i girant-se veu el Mateu i el seu amic, i tota enfadada
s’exclamà:
-Ara veniu?, jo us esperava el dia del ball i no ara!

-Per favor, no cridis. És que el teu pare, quan marxava cap
a casa a sopar ens va cridar i ens va amenaçar de que si
tornàvem a ballar amb tu, la cosa acabaria malament i per
això no vam tornar...

-El pare? Això no pot ser!

-Sí,sí ton pare. Aquell home que hi ha assegut allà!- van dir
assenyalant un veí de la plaça de Voltes.

-Aquell? Si aquell no és mon pare, aquell és l’Antoninu,
l’enredo del poble...

LLIBRERIA
PAPERERIA
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Plens i Juntes de Govern
Juntes de govern de

Vila-seca

Concessió i aplicació de diverses
subvencions
Es destinen els imports de 38.439,88
euros a la Fundació Auditori Josep Carreras
i 9.609,97 euros al Patronat Municipal de
Música d’un total de 48.049,85 euros
provinents d’una subvenció atorgada pel
Departament de Cultura de la Generalitat,
destinada a la programació estable
d’activitats culturals de caràcter
professionals en l’àmbit de les arts
escèniques i la música.
Es realitza una aportació de 17.737,11
euros al Consori per a la gestió de la TDT
del Camp de Tarragona, corresponent al
quart trimestre de 2009, segons el previst
en els estatuts de l’esmentat ens, al qual
es va adherir l’ajuntament de Vila-seca el
juliol de 2007.
Es dóna compte de la recepció d’una
subvenció puntual i extraordinària de
12.000 euros per part de la Diputació de
Tarragona per a programes i activitats
culturals.
S’aproven ajuts econòmics als centres
escolars municipals per al desenvolupament
de l’activitat d’estudi assistit fora de l’horari
per al present curs: Antoni Torroja i Miret
(1.000 euros), Sant Bernat Calvó (1.000
euros), Mestral (1.000 euros), Miramar
(1.000 euros), Cal·lípolis (1.000 euros) i
La Plana (1.000 euros). A banda, s’aprova
una despesa de 1.025 euros per a l’escola
Torroja i Miret destinada a l’activitat
d’acollida matinat durant el primer trimestre
de curs. Pel que fa a l’escola La Plana,
s’aprova el pagament de dues
representacions teatrals dutes a terme a
l’auditori municipal, el transport dels
alumnes i la neteja de la sala, sent la suma
total d’aquests conceptes de 7.000 euros.

Renovació d’elements i espais públics
Es concedeix a l’enginyer tècnic industrial
Josep M. Ollé Martorell el contracte
d’assistència tècnica per a la licitació i
direcció del pla d’adequació de l’enllumenat
públic al reglament d’eficiència energètica,
per un import de 17.980 euros.
Es contracta l’empresa Fundició Dúctil
Benito, SL per al subministrament de 30
bancs, 50 pilones, 30 papereres i 15
cendrers per import de 18.222,44 euros.
S’adjudica a l’empresa Agrovial, SA
l’execució de les obres de renovació i
millora de xarxes d’aigua, sanejament i

pavimentació de l’àmbit C1 del casc
antic per un import de 913.713,39
euros.
S’adquireix mobiliari per a la sala de
serveis del nou centre logístic municipal
del poligon tecnològic i de serveis L’Alba
a l’empresa Bake Off Iberica, per un
import de 5.379,62 euros. Per altra
banda, s’adjudica a l’empresa SPAI el
subministrament de mobiliari d’oficina
per al mateix centre, per la quantitat de
6.518,16 euros.
S’aprova una despesa de 4.176 euros
per a la modificació del programa
informàtic de gestió del SOCE, a càrrec
de l’empresa La Tecla Network, SL.
S’adjudica a l ’empresa FECSA el
desplaçament de la xarxa de baixa tensió
de la Rambla Catalunya, per un import
de 7.118,14 euros.
L’empresa Gabriel Bosques Sánchez és
l’adjudicatària del contracte per a la
redacció del projecte bàsic i executiu,
estudi de seguretat i salut i direcció
facultativa de les obres d’ampliació del
centre cívicocultural de La Pineda, per
un import de 44.930,13 euros.
Es destinen 14.895 euros a la reparació
de diferents trams deteriorats del
paviment del passeig marítim de La
Pineda, l’adjudicatària dels quals serà
Pavimentos Sánchez.
L’empresa Soffitto Arquitectura, SLP
serà l’encarregada de la redacció del
projecte bàsic i executiu, estudi de
seguretat i salut i direcció facultativa i
control de qualitat de les obres de
millora i adequació de la zona esportiva
de La Plana, per una quantitat de 60.320
euros.
S’adjudica el servei de desratització i
desinsectació en edificis i llocs públics
per als anys 2010 i 2011 a l’empresa
SaHICASA, per un total de 31.324,71
euros.
L’empresa Automatismos Lozano serà
l’encarregada de subministrar 21
papereres de 125 litres en acer per tal
de reposar les que es trobin en mal
estat, per import de 15.712,20 euros.
S’ha adjudicat a l’empresa Sindar
Europea, SL el subministrament d’una
torre de vigilància i de dues passeres de
fusta a la platja de La Pineda, per la
quantitat de 18.825,27 euros.
L’empresa Vivers i Jardineria Jordis és
l’adjudicatària dels treballs de renovació
de l’arbrat i palmeres en zones verdes
del municipi, per un total de 28.396,94
euros.
S’ha acordat l’adhesió de l’ajuntament
al servei Plataforma Electrònica de

Contractació de les Administracions
Públiques (PECAP), creada pel consorci
Localret per poder dur a terme, via
telemàtica, determinades fases de la
contractació administrativa de
subministraments, serveis i obres.

Cultura
S’adjudica a l’empresa Viena Serveis
Editorials, SL la preimpressió, impressió i
enquadernació del llibre commemoratiu
dels 30 anys d’ajuntaments democràtics,
per un import total de 59.072 euros.
Es destinen 3.000 euros a subvencionar
la publicació del treball de recerca finalista
d’estudis en dret ambient de la URV,
segons el conveni signat amb l’esmentada
universitat l’any 2004.
S’aprova presentar sol·l icitud de
finançament a la Secretaria d’Estat de
Cooperació Territorial pel que fa a
retribucions de les 42 persones que
formen el personal destinat a cultura,
serveis socials i promoció social, l’import
de les quals ascendeix a 434.000 euros.
S’accepta la donació del quadre Young
Waves, obra del vila-secà Jordi Forniés i
que va estar exposat juntament amb
altres obres a la sala polivalent de
l’ajuntament durant el passat mes
d’agost, per part del mateix artista.
En diferents ajuts destinats a entitats de
caràcter social, s’atorguen 379,60 euros
a l’Esplai de Gent Gran Sant Esteve per
cobrir les despeses  de desplaçaments
per visites mèdiques durant l’estiu i de
900 euros al Casal de la Dona per atendre
el pagament d’una obra de teatre fòrum
sobre la violència de gènere.
Es decideix aplicar una dotació de 14.500
euros per a la realització de la Cavalcada
de Reis d’enguany, amb una bestreta del
80% de l’import.
Es destinen 5.930,34 euros a la
programació del Festival de Titelles que
se celebra dins del cicle Teatre Infantil de
Nadal.
S’aprova una despesa de 25.040 euros
per a la celebració de la tradicional Gala de
l’Esport del dia 24 de gener de 2010.
S’aprova el pagament de 20.000 euros,
amb motiu de la Festa Major d’Hivern,
destinats a la realització d’activitats de La
Carpa.
Es realitzarà el Parc Jove de Nadal, amb
una despesa de 5.000 euros. Pel que fa
al Parc Infantil de Nadal, tindrà una dotació
de 15.000 euros.
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Ple ordinari de
desembre de
l’Ajuntament de Salou
El passat dimecres 16 de desembre a les
10h tingué lloc el ple ordinari de desembre
de l’Ajuntament de Salou. Els punts més
importants de la sessió plenària foren els
següents:
En informació de la Presidència, es va
aprovar per unanimitat una moció de
l’Alcaldia d’adhesió a la Xarxa d’Alcaldes
per la Pau, per a l’abolició de les armes
nuclears.
Amb els vost en contra del grup municipal
socialista es va aprovar una moció
presentada per l’equip de govern contra
la propera pujada de l’IVA anunciada pel
gover central.
Gràcies al vot de qualitat de l’Alcalde no
prospera una moció presentada per
l’oposició en relació als llocs de treball de
cap dels serveis jurídics i de coordinador
de l’àrea de serveis econòmics, dos càrrecs
de confiança, ocupat un d’ells per l’esposa
de Marc Montagut, que es va haver

d’abstenir en la votació. Com ja té per
costum, l’alcalde Granados es va referir de
forma repetida i un punt despectiva a
Oscar Bru, anterior cap dels serveis jurídics,
com “l’amic de Pellicé” i no pel seu nom.
Ningú de la oposició es va referir a l’actual
cap de serveis i a la coordinadora com a “la
dona de Montagut i la seva amiga”.
Amb les vots de l’equip de govern es va
ratificar l’acord de la junta de govern local
que aprobava la creació del Consell Assessor
Territorial de Cap Salou i el nomenament
dels seus membres.
En assumptes de gestió del territori i medi
ambient, es va aprovar provisionalment
una modificació puntual del Catàleg de
Béns Protegits que afecta al xalet Vil.la
Enriqueta, actualment reconvertit en
restaurant. Van votar a favor l’equip de
govern i RDS.
Es va aprovar inicialment la modificació
puntual del POUM en allò que fa referència
a la regulació dels establiments hotelers,
que han de tenir un mínim de tres estrelles.
Hi van votar a favor l’equip de govern i
RDS.
Es va aprovar la revisió de preus i diverses
modificacions del contracte de gestió dels

serveis de recollida i transport de residus,
gestió de la deixalleria municipal, neteja
públic viària i de les platges. Aquesta
revisió estaria motivada per la pujada del
conveni laboral de l’empresa
concessionària, fet no previst en el plec
de condicions. Hi va votar a favor l’equip
de govern, en contra RDS i es va abstenir
la resta de l’oposició..
Amb efecte des de gener de 2008, es va
aprovar la revisió de preus pels serveis de
manteniment d’enllumenat públic,
il.luminacions ornamentals, semàfors,
etc.,que presta SECE SA. Van votar a
favor l’equip de govern i RDS, es van
abstenir la regidora Fourrier (UDC) i el
regidor Pellicé (no adscrit), i va votar en
contra el PSC.
En assumptes de gestió econòmica, es
va aprovar la modificació de l’ordenança
fiscal per al subministrament d’aigua
potable per a l’exercici 2010 amb els vots
favorables de l’equip de govern.
Finalment, i també gràcies als vots
favorables de l’equip de govern, es va
aprovar l’expedient del pressupost per a
l’exercici 2010.

Museu de la VIDA RURAL
L’any 1988, Lluís Carulla va transformar l’antiga casa pairal de la família Carulla en el Museu
de la Vida Rural (MVR) a l’Espluga de Francolí. Durant més de vint anys, el MVR ha contribuït
a recollir, preservar i difondre un llegat cultural que ens ajuda a entendre i valorar el present
i a millorar el futur. El MVR depèn de la Fundació Lluís Carulla, que n’és la seva promotora i
gestora. La Fundació Lluís Carulla va néixer el 1973 i treballa per promoure la llengua, la cultura
i els valors que configuren la societat catalana, amb la voluntat d’enfortir el sentit de
pertinença. El 2006, i en consonància amb l’evolució de la museografia i de les tècniques
expositives del segle XXI, la Fundació Lluís Carulla va decidir invertir 6 milions d’euros en
renovar el Museu doblant-ne l’espai expositiu amb la remodelació de les antigues sales i la
construcció d’un nou edifici. El nou projecte ha estat liderat pel prestigiós arquitecte Dani
Freixes, Premi Nacional de Disseny del Ministeri de Cultura. D’aquesta manera, el Museu amplia
l’espai i renova el discurs incorporant els llenguatges museogràfics d’avui. La proposta ha
estat inspirada en museus temàtics de tot el món, i juga amb una escenografia evocadora
i fidel per treure profit dels mitjans audiovisuals, sistemes interactius, sons i olors, convertint-
se així en un dels museus més moderns del país.

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

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

FincFincFincFincFincasasasasas
IndasolIndasolIndasolIndasolIndasol

VENDA DE PISOS, LOCALS
COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
Tel. 977 382 214
Fax. 977 382 011        43840  SALOU
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CONCERT DE L’SCHERZO

El passat dia 12 de desembre va tenir lloc a l’Auditori un
concert del nostre Cor de Cambra Femení Scherzo. Va ser el
concert de cloenda d’un memorable cicle d’audicions corals
que el cor vila-secà ha organitzat en la nostra sala de concerts
amb motiu de complir-se el XXè aniversari de la seva fundació.
Va ser aquest, també, un concert nadalenc, perquè incloïa
unes quantes nadales populars. En aquesta audició, en dues
de les peces programades es va comptar amb la participació
d’excantaires que actualment no canten en el grup.
En la primera part del concert es van interpretar obres de
Chilcott, Howard, Ellington, Berlin, Burke, Warren i Kander.

En la segona es van cantar set cançons catalanes de Doménech
i obres de Vila i de Rossini. En l’obra de Rossini va actuar com a
solista la soprano Alba Rosa Forasté i en diverses peces hi va
participar un contrabaixista i el percussionista Luís Chacón. El
piano i la direcció van anar a càrrec de Sílvia Gil-Pérez i d’Alan
Branch.
L’Scherzo és un cor d’un alt nivell musical que gràcies a la seva
qualitat ha mantingut el seu prestigi per tot arreu allà on dóna
concerts. Desitgem amb entusiasme un futur encara millor. El
Cor de Cambra Femení Scherzo canta perfecte.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 1937

El dia 9 de desembre es va fer l’acte de
presentació del llibre titulat 1937, escrit
per Joaquim Biendicho, que va tenir lloc
a la sala polivalent de l’Ajuntament de
Vila-seca.
La presentació va anar a càrrec de Josep
Sánchez Cervelló, professor d’història
moderna de la Universitat Rovira i Virgili,
que va centrar la seva intervenció en
tots els aspectes històrics del llibre. A
continuació va prendre la paraula l’autor,
que va parlar sobre els aspectes literaris
i novel·lescos de l’obra presentada.
1937 és un arreplec de vivències escrites
en forma de novel·la històrica esdevinguts
durant la nostra horrorosa guerra civil.
D’aquests fets, d’aquestes històries en
són protagonistes la mare i els avis de
l’autor, coneguts com els Joy, que vivien
a la caseta o Mas del Joy.  Aquest mas
estava situat a l’Abellar, sota la Carretera
Vella, prop del Prat d’Albinyana, prop
dels aiguamolls dels Prats, prop de la
Platja dels Prats, prop de Callípolis i prop
de l’Ermita de La Pineda. La família vivia

allí molt durament, amb greus  situacions
econòmiques.  Es traslladaven a Vila-
seca a peu, amb bicicleta o amb carro i
mula. Allí, al mas, els hi va tocar també
aguantar i sofrir la Guerra Civil, amb
totes les seves crueltats, prop dels
avions del camp d’aviació dels Prats,
amb el pas de refugiats i amb tota mena
d’esdeveniments i estirabots. La
novel·la, que es fa molt agradable de

llegir, està plena de situacions
interessants, peculiars, sorprenents i
fantàstiques.
Joaquim Biendicho Vidal, quasi vila-secà,
va néixer a Tarragona i actualment és
professor de geografia i història d’un
institut. Amb aquesta obra va obtenir el
premi Pere Calders 2008. Li desitgem
que segueixi la seva tasca d’escriure i que
tiri endavant en el camp de la literatura.

Ressenyes culturals
per Carles Jansà
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FUTBOL
1a Categoria Territorial Grup 6
La Sénia / Vila-seca                         1-0
Vila-seca / Gandesa                         1-3
Jesús Catalonia / vila-seca                 1-1
Vila-seca / Cambrils                          0-2
Vila-seca és 16è, amb 4 pg, 2 pe, 9 pp i
14 punts

2a Categoria Territorial Grup 2
Bonavista / Salou                            1-1
E.Canonja / Vila-seca B                    3-2
Vila-seca B / Despertaferro               0-3
Maspujols / Salou                            1-5
Nàstic B / Vila-seca B                       3-1
Salou / Riudoms                             1-0
Vila-seca B / Mas Pellicer                  1-1
Astorga / Salou                              2-4
Salou és 4t, amb 10 pg, 3 pe, 3 pp i 33
punts
Vila-seca B és 12è, amb 4 pg, 4 pe, 7 pp
i 16 punts

3a Categoria Territorial Grup 23
Salou B / El Principio                       3-5
Baix Gaià / Salou B                          1-1
Salou B / Pastoreta                         1-5
Salou B / Almoster                          2-1
Salou B és 6è, amb 5 pg, 2 pe, 4 pp i 17
punts

Juvenil 1a Divisió Grup 8
La Floresta / Vila-seca                      2-2
Vila-seca / Vendrell                         3-2
Mas Pellicer / Vila-seca                     3-2
Vila-seca és 8è, amb 5 pg, 3 pe, 5 pp i 18
punts

Juvenil 2a Divisió Grup 7
Les Borges / Vila-seca B                   6-3
Vila-seca B / Escola SP i SP              1-3
Alcover / Salou                              5-4
Vila-seca B / Baix Camp                    3-3
Salou és 5è, amb 5 pg, 2 pe, 1 pp i 17
punts
Vila-seca B és 8è, amb 4 pg, 3 pe, 3 pp i
15 punts

Cadet 1a Divisió Grup 13
Roda de Barà / Vila-seca                  5-2
Salou / Escola SP i SP                      2-2
Montblanc / Vila-seca                      2-1
Salou és 7è, amb 6 pg, 2 pe, 3 pp i 20
punts
Vila-seca és 11è, amb 4 pg, 2 pe, 6 pp i
14 punts

Cadet 2a Divisió Grup 7
Duesaigües / Vila-seca B                 11-1

Salou B / Cambrils B                        0-3
Vila-seca B / L’Hospitalet                  3-2
Astorga / Salou B                          1-4
Mas Pellicer / Vila-seca B                 2-2
Salou B / Baix Camp                        2-1
Vila-seca B / La Canonja B                1-2
Vila-seca B és 9è, amb 4 pg, 1 pe, 6 pp i
13punts
Salou B és 15è, amb 2 pg, 1 pe, 6 pp i 7
punts

Infantil 1a Divisió Grup 13
Salou / Torredembarra                   2-2
Vila-seca / Cambrils B                       2-2
Salou / Roda de Barà                      4-2
Santes Creus B / Vila-seca               1-3
La Grnaja / Salou                            4-2
Vila-seca / La Canonja                     0-1
Salou / Sant Salvador                      1-1
Escola Valls / Vila-seca                     5-3
Vila-seca és 9è, amb 4 pg, 3 pe, 6 pp i 15
punts
Salou és 11è, amb 3 pg, 5 pe, 5 pp i 14
punts

Aleví 1a Divisió Grup 13
Salou / Les Borges                         0-0
Cambrils B / Salou                          4-0
Salou / La Granja                            2-3
Salou / Escola Valls                        0-10
Salou és 14è, amb 1 pe, 11 pp i 1 punt

Aleví 2a Divisió Grup 38
Vila-seca A / Astorga                       2-1
Cambrils C / Vila-seca A                    1-11
Vila-seca A / La Canonja B               9-0
Escola Valls / Vila-seca A                  0-4
Vila-seca A és 1r, amb 9 pg, 1 pe i 28
punts

Aleví 2a Divisió Grup 39
Vila-seca B / La Floresta B                0-2
Tancat B / Vila-seca B                     0-2
Torreforta B / Vila-seca B                1-5
Vila-seca B és 2n, amb 8 pg, 1 pp i 24
punts

Benjamí 7 1a Divisió Grup 9
Cambrils / Salou                              6-1
Astorga / Vila-seca                          1-3
Vila-seca / La Canonja                     2-3
Salou / Vidal i Barraquer                   1-4
Torreforta / Vila-seca                      3-1
Vila-seca / Tancat                           6-2
Salou / Santes Creus                      1-6
Vila-seca és 8è, amb 6 pg, 1 pe, 5 pp i 19
punts
Salou és 15è, amb 12 pp i 0 punts

Pre-benjamí F7 Grup 25
Santes Creus / Salou                       1-4
Escola SP i SP / Vila-seca                 1-5

Salou / La Selva                             5-7
Vila-seca / Constantí                       3-0
Cambrils / Salou                             4-4
Torreforta / Vila-seca                      0-7
Vila-seca és 1r, amb 9 pg i 27 punts
Salou és 2n, amb 6 pg, 1 pe, 2 pp i 19
punts

Femení 1a Divisió Grup 1
Salou /AEM                                   1-5
Salou / Montañesa                          5-2
Suburense / Salou                          5-0
Salou / Gladiador                            1-1
Salou és 18è, amb 1 pg, 1 pe, 13 pp i 4
punts

FUTBOL SALA
Divisió de Plata Grup Sud
Africa Ceutí / Laguna Playas Salou     2-0
Laguna Playas Salou / U.Málaga         2-6
Manacor / Laguna Playas Salou          7-2
Laguna Playas Salou és 14è, amb 4 pg, 1
pe, 9 pp i 13 punts

Primera Nacional Grup 5
Vila-seca / Sant Cugat                     5-0
Alcañiz / Vila-seca                           4-3
Vila-seca / Pinseque                        2-4
Vila-seca és 11è, amb 5 pg, 1 pe, 8 pp i
16 punts

Primera Nacional B Grup 2
Salou / Esparreguera                       5-4
Prats de Rei / Salou                        7-9
Salou / Tàrrega                            11-0
Salou és 6è, amb 5 pg, 2 pe, 4 pp i 17
punts

2a Divisió Territorial Grup 6
Bonastre / Salou C                          1-4
Salou C és 3r, amb 4 pg, 1 pe, 2 pp  i 13
punts

Divisió d’Honor Juvenil sala Grup 1
Salou / Nàstic                                2-2
Santa Coloma / Salou                      5-2
Salou / Lloret                                 2-0
Sagarra / Salou                               6-1
Salou és 13è, amb 1 pg, 2 pe, 6 pp i 5
punts

1a Divisió Juvenil Grup 4
Patxanguerus / Salou B                   6-0
Salou B / Laguna Cambrils                1-7
Salou B és 5è, amb 2 pg, 1 pe, 6 pp i 7
punts

1a Divisió Cadet Grup 4
Salou / Móra la Nova                       5-1
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Salou / Futbolpax Tarragona            3-2
Salou és 2n, amb 4 pg, 1 pe, 2 pp i 13
punts

1a Divisió Femenina sala Grup 3
Despertaferro / Salou                     6-0
Salou és 4t, amb 3 pg, 1 pe, 4 pp i 10
punts

BÀSQUET
Lliga EBA Grup C
GAM Vila-seca / Olivar                   69-87
Mollet / GAM Vila-seca                 86-99
GAM Vila-seca és 11è, amb 4 pg i 7 pp

Territorial 1a Categoria Masc. Grup 1
Vila-seca / Cantaires                     96-36
Vila-seca és 1r, amb 11 pg

Territorial  2a Cat. Masc. Grup 1
La Selva S21 / Salou S21               63-48
Salou S21 / Alcanar                     93-41
Salou S21 és 6è, amb 5 pg i 4 pp

Terr.Junior Nivell A Masc. Grup 2
La Selva / Salou blau                   69-62
Salou blau / Alcanar                    85-53
Classificació final 1a fase: Salou blau 3r,
amb 4 pg i 4 pp

Terr.Junior Nivell A Masc. Grup 4
Torredembarra / Salou groc            84-35
Classificació final 1a fase: Salou groc 5è,
amb 1 pg i 7 pp

Territorial Cadet Masc.Nivell A 2 Gr.2
El Vendrell / Vila.seca                 ajornat
Vila-seca és 6è, amb 2 pg i 7 pp

Territorial Cadet Masc.Nivell B Gr.6
Ulldecona / Vila-seca B                 51-78
Classificació final 1a fase: Vila-seca B 5è,
amb 2 pg i 8 pp

Territorial Pre-infantil Nivell A Gr.2
Montbñanc / vila-seca                      9-59
Classificació final 1a fase: Vila-seca 4t, amb
4 pg i 6 pp

Territorial 1a Cat. Femení Grup 1
AAEET B / Vila-seca                     38-63
Salou Kalea / La Selva B               59-60
Torredembarra / Salou Emimon     55-25
Vila-seca / Montblanc                    64-31
Torreforta / Salou Kalea               58-42
Salou Emimon / Cantaires             25-75
Vila-seca és 3r, amb 8 pg i 3 pp
Salou Kalea és 6è, amb 7 pg i 4 pp
Salou Emimon és 11è, amb 1 pg i 10 pp

Territorial Juniot Femení Grup 1
Vila-seca / La Selva                     67-66
Vila-seca és 2n, amb 6 pg i 2 pp

Territorial Infantil Femení Niv.A Gr.2
Calafell / Vila-seca                          55-45
Classificació final 1a fase: Vila-seca 5è,
amb 8 pp

VOLEIBOL
1a Masculina Grup Nord
Salou / Andorra                              1-3
Vall d’Hebron / Salou                       3-
2Classificació final 1a fase: Salou 6è, amb
1 pg i 9 pp.
El CV Salou jugarà la fase de permanència

1a Divisió Sènior Femenina
Vall d’Hebron / Salou                       3-1
Salou / Prat                                  2-3
Salou és 7è, amb 4 pg i 6 pp

2a Divisió Juvenil Femenina Grup B
Escola Elisabeth / Salou                   0-3
Salou / Sant Esteve                        1-3
L’Hospìtalet / Escola Elisabeth          0-3
Escola Elisabeth / Gavà                    0-3
EP Granollers / Escola Elisabeth        3-2
Escola Elisabeth és 9è, amb 2 pg i 7 pp

2a Divisió Cadet Femenina Grup B
Escola Elisabeth / Salou                  3-2
Salou / Sant Esteve                        3-1
L’Hospitalet / Escola Elisabeth          2-3
Escola Elisabeth / Gavà                   3-2
EP Granollers / Salou                      1-3
Salou és 5è, amb 5 pg i 4 pp
Escola Elisabeth és 6è, amb 5 pg i 4 pp

2a Divisió Infantil Femenina Grup B
Escola Elisabeth / Sant Fruitós         1-3
Premià de Dalt / Escola Elisabeth      3-0
Escola Elisabeth és 9è, amb 3 pg i 6 pp

1a Divisió Infantil Masculina
Escola Elisabeth / Vall d’Hebron         3-1
Escola Elisabeth és 1r, amb 6 pg i 1 pp

HOQUEI
1a Nacional Catalana
Ercros Vila-seca / GEiEG                11-1
Ercros Vila-seca / Capellades            5-3
Tona / Ercros Vila-seca                   4-7
Ercros Vila-seca / Congrés               1-1
Ercros Vila-seca és 3r, amb 9 pg, 1 pe, 3
pp i 28 punts

1a fase Campionat Catalunya Aleví
Vila-seca / Sant Josep                    3-0
El CH Vila-seca jugarà la fase Preferent

Campionat Territorial Benjamí
Vila-seca / Calafell                          8-4
Vila-seca és 4t, amb 6 pg, 2 pp i 18 punts

Campionat Territorial Pre-benjamí
Vila-seca / Calafell                           2-1
Vila-seca / Reus Deportiu A              2-1
CELEBRADA LA SEGONA EDICIO DEL
TORNEIG DE NADAL D’HOQUEI BASE
El CH Vila-seca va organitzar exitosament
els passat dies 5 i 6 de desembre la segona
edició del Torneig de Nadal d’hoquei base.
En total es van disputar la respectable
quantitat de 40 partits, durant els dos
dies en sessions de matí i de tarda,
corresponents a les categories iniciació,
pre-benjamí, benjamí i aleví. Els equips
parfticipants pertanyien a diferents clubs
vinguts de Madrid (Colegio Virgen de
Europa, de Boadilla del Monte), i d’arreu
de Catalunya: Vila-sana, Bell.lloc Olot,
Mollet, Castellar del Vallès i Centelles.
Els primers classificats en les diferents
categories foren: iniciació, Colegio Virgen
de Europa; pre-benjamí, CPH Olot;
benjamí, CH Vila-seca i Aleví CH Castellar.
En totes les categories va ser el Colegio
Virgen de Europa el menys sancionat.
També es va disputar un partit entre els
equips femenins del CE Noia, de segona
divisió catalana, i del CH Vila-sana, que va
finalitzar amb un empat a 3 gols, imposant-
se l’equip de Sant Sadurní en el llançament
de penaltis.

NAUTICA
L’ESTACIÓ NÀUTICA SUPERA LA
TEMPORADA TURÍSTICA AMB UN
INCREMENT DEL 90% EN LES VENDES
L’Estació Nàutica Costa Daurada ha tancat
la temporada turística amb un notable
èxit en la seva gestió augmentant les
vendes en un 90% respecte al l’any 2008
i un 150% respecte al 2007. Aquests
bons resultats són fruit de diferents
accions estratègiques portades a terme,
destacant la dinamització de les Bases
Nàutiques a cada municipi (Cambrils, Miami
Platja i Hospitalet de l’Infant) amb
l’obertura durant l’estiu (20 de juny a 13
setembre) de les instal·lacions com a
punt d’informació i lloguer de caiacs i
bicicletes. Cal destacar que enguany
l’Hospitalet de l’Infant ha inaugurat la
seva Base Nàutica i que la Base Nàutica de
Cambrils ha estat la primera temporada
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que ha obert al públic. En segon lloc, el
servei professional de la Central de
Reserves comercialitzant el producte
nàutic a través d’agències especialitzades
i TTOO del sector i, obrint camí en el
turisme d’incentius i convencions. Per
altra banda, l’atenció diària tot l’estiu des
de l’oficina de l’entitat a Salou, situada al
Passeig Jaume I. Aquesta oficina ha estat
la que ha obtingut més vendes (82%,
respecte a la resta de Bases Nàutiques).
Finalment, han contribuit la bona actuació
de les empreses associades, donant un
servei de qualitat i garantia.
Respecte a les activitats més demandades,
les motos d’aigua lideren les consultes
amb un 21%, seguit de prop pel caiac de
mar amb un 20%  i pels creuers amb un
14%. Respecte a cada municipi, a Salou hi
ha molta demanada de motos d’aigua i
creuers/excursions marítimes, mentre que
a Cambrils destaquen les consultes de
motos d’aigua i caiac. Mont-roig del Camp/
Miami Platja, destaca pel caiac i el lloguer
de bicis, mentre que a la nova Base
Nàutica d’Hospitalet de l’Infant, les
peticions s’han centrat més en el caiac i
els creuers/excursions marítimes. Cal
destacar en la procedència dels visitants
en què el 39% és turisme espanyol,
davant un 35% francès i un 15% anglès.
A banda, cal destacar les accions del Club
Estació Nàutica Costa Daurada, amb prop
de 1.000 socis, on durant la primavera van
poder gaudir de batejos d’activitats a
preu de promoció i, durant aquesta epoca
nadalenca (i durant tot l’any) poden gaudir
de descomptes –fins un 25%- als diferents
comerços dels quatre municipis adherits a
la campanya de promoció.

POLIESPORTIU
SALOU, SEU DEL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE KARATE
Salou serà la seu el proper 20 i 21 de
març del campionat d’Espanya en
categoria absoluta que, per primer cop,
arriba a la capital de la Costa Daurada.
Aquest important esdeveniment
relacionat amb les arts marcials tindrà lloc
al pavelló d’esports del municipi i comptarà
amb la presència d’esportistes de 19
comunitats autònomes amb més de 350
competidors i més de mil acompanyants,
segons les previsions dels organitzadors.
El gerent secretari de la Real Federación
de España de karate, Francisco Alegrete,
va presentar l’esdeveniment a alcaldia
en presència de l’alcalde Pere Granados;
el regidor d’esports, David Ninyà i el
regidor de Turisme, Alberto del Hierro.
Alegrete va destacar la importància del
campionat que es muntarà a Salou ja
que és un any amb classificació per al
mundial (se celebrarà a finals d’octubre

esports

a Belgrad) i a més se celebra el campionat
d’Europa al maig a Atenes.

LES RAQUETES DE NEU,
PROTAGONISTES DEL CAP DE
SETMANA SALOUENC
El Club Excursionista Salouenc va
organitzar els passats 12 i 13 de desembre
la presentació del Campionat d’Europa,
Campionat de Catalunya, la III Copa
Catalana i el V Circuit Català de raquetes
de neu. La presentació de les diverses
competicions a la platja de Llevant va
anar acompanyada amb una sèrie
d’activitats obertes a la ciutadania.
Dissabte hi haguè el primer Taller
d’escalada infantil i juvenil a la plaça de la
Pau i diumenge la primera edició de la
Gimcana de raquetes de neu a la sorra,
a la platja davant de les fonts
cibernètiques. A més es lliuraren obsequis
per als participants i hi haguè una
xocolatada popular el dissabte a la tarda
i un vermut pels participants diumenge al
matí. Totes les activitats programades
van ser gratuïtes i obertes a tothom.

Com cada any la platja de La Pineda va ser testimoni del bany de Sant Silvestre, un bany més multitudinari que mai però
també amb laigua força gelada, fet que va provocar que molts tan sols es mullessin els peus...

APARTAMENTS TURÍSTICS
LLOGUER I SERVEIS

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

LA PINEDA






