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Agenda Cultural

Meteorologia
  (Estació de Vila-seca T0017)

De l’1 al 31de gener  (Estació de Vila-seca T017)
per Carles Jansà

Vila-seca

Dijous 11 de febrer: Música. Pau Baiges (piano) i Anna
Urpina (violí). Obres de Frank, Brahms i Mozart. A les 19.30h
a la Sala Pare Antoni Soler.

Divendres 12 de febrer: Música.  Concurs Estudi Obligat i
Obra Polifònica del Departament de piano. A les 20h a la Sala
Pare Antoni Soler.

Dijous 18 de febrer: Música. Audició d’alumnes de diferents
departaments. A les 20.30h a la Sala Pare Antoni Soler.

Divendres 19 de febrer: Música. Audició d’alumnes de
Música de Cambra i Música Antiga. A les 20.30h a la Sala Pare
Antoni Soler.

Divendres 19 de febrer: Música. Classe magistral de piano
amb Cecilio Tieles. De 18 a 20h a l’Aula Eduard Toldrà.

Diumenge 21 de febrer: Música. Orquestra de Cambra de
Vila-seca. Evelio Tieles, violí; Fernando Marina, director.
Concert per a violí i orquestra de Brahms. Auditori Josep
Carreras. A les 19 hores. Preu: 10 euros.

Dimarts 23 de febrer: Música. Vespres musicals amb Alba
Soler (piano) i Guillem Cabré (violí). A les 20h a la Sala Pare
Antoni Soler.

Salou

Dissabte 20 de febrer: Espectacle. El gall Frederic. A les
18h al TAS. Preu: 2 euros.

Dissabte 27 de febrer: Música. Camarón, la leyenda del
tiempo. A les 22h. al TAS. Preu: 15 euros.

NEU I GLAÇADES
A casa nostra la visita de la neu sempre és notícia. La
proximitat del mar, que actua com a termorregulador,
representa un gran impediment perquè ens arribi la neu.
Aquesta vegada, no obstant això, ha estat veritat: la neu va
cobrir les teulades, els carrers i els camins i, fins i tot, les volves
van arribar a caure a les platges de La Pineda i de Salou. Les
muntanyes veïnes van tornar a quedar enfarinades.
També hem registrat un parell de dies de glaçada; el dia 9 el
termòmetre va baixar fins a - 0,6 ºC.

DADES DEL PERÍODE 1/1 AL 31/1
Temperatura màxima: 15,7 ºC, el dia 24.
Temperatura mínima: -0,6 ºC, el dia 9.
Mitjana de màximes: 12,1 ºC
Mitjana de mínimes: 5,8 ºC
Temperatura mitjana: 9 ºC
Pluja: 81,8 litres/m2

Nevades: 1, el dia 8.
Vents dominants: Llevant (Est) i Mestral (NO)

Divendres  26 de febrer: Audició d’alumnes amb   l’Orquestra
Händel, alumnes finalistes del concurs obligat i obra polifònica
del departament de piano i lliurament de premis. A les 20.30h
a l’Auditori Josep Carreras.

Dissabte 27 de febrer: Teatre. Dakota, de Jordi Galceran.
Grup de teatre Nascuts de Peu en Terra, de Tarragona.
Direcció: Menuda Tapias. Inauguració de la temporada teatral
dels Amics del Teatre de Vila-seca. Organitza: Amics del
Teatre. Teatre El Centre. A les 22 hores. Preus: 10 euros;
Amics del Teatre: 5 euros.

Divendres 12 de març: Música. Tanctum Ensemble. Direcció:
Enric Ferrer. Obres de Pedrell, Granados, Falla, Ravel i Ferrer.
Temporada de Primavera 2010. Auditori Josep Carreras. A les
22 hores. Preu: 15 euros.
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Editorial

Portada per Marta Escobar: El Mas d’Espasa. Un símbol de la
resistència a caure davant l’abandó que estan patint moltes finques del
nostre municipi.
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REVISTA DE
VILA-SECA I DE SALOU TOT PASSA

Tot passa. Les coses bones i les coses dolentes. Per a bé o per
a mal, tot passa. Allò que esperem amb delit, quan ens en
volem adonar, ja ha passat i forma part de la nostra memòria.
Allò que volem evitar, tot i que sembla que costi i que el temps
no corri, també acaba formant part de la nostra història.
Amb tot això, ja hem liquidat el mes de gener i ha passat la Festa
Major de Sant Antoni. Mentre tanquem aquesta edició de la
revista també estan tenint lloc els actes de la Festa Major
d'hivern de Salou. La Festa Major vila-secana, doncs, ja és
història. Fer-ne una valoració sempre és complicat, perquè
l'excel·lència i l'encert dels actes depèn molt dels gustos i del
parer de cadascú. En tot cas, sí que es pot dir que, almenys,
l'afluència al pallassòdrom, als Tres Tombs o al Cós va ser
important. Van ser actes que van arrastrar enormes quantitats
de públic. No podem oblidar tampoc la Trobada Gegantera,
que també va mantenir l'interès del poble i va ser seguida per
molts convilatans i gent de fora. Cal donar les gràcies, a qui sigui,
ja que per fi s'hagi aconseguit que no coincideixin el mateix dia
la de Vila-seca i la de Salou, com succeïa anys enrere. Alguns
actes del programa sí que mereixen una atenció especial i
individualitzada per diferents motius. Era la primera edició del
concurs de botifarra dins de la Festa Major de Sant Antoni però,
malgrat això, més de cinquanta parelles van passar tot el matí
tirant manilles i cantant "trumfos". Per les impressions que es
van recollir d'algun participant, l'organització mereixia un premi.
Per altra banda, aquesta ha estat una festa d'aniversaris. El Ball
de Diables celebrava vint anys de creació i el correfoc
commemoratiu va estar a l'alçada. Les quatre colles no van
estalviar esforços ni pólvora i la plaça de l'Església era atapeïda
de gent, la qual va disfrutar amb les enceses i la traca final.
L'Esplai l'Esclop també estava de celebració amb motiu dels 25
anys del seu naixement o, més ben dit, des que es van
començar a organitzar colònies anualment i es va establir el
dissabte a la tarda com el dia perquè tota la canalla del poble
anés a desfogar-se tot fent amics. I els pares també tranquils
una tarda. Destacaríem, sens dubte, l'ambient que van crear
els 23 equips participants a la gimcana, corrent i superant
proves per tot el poble. En definitiva, actes per a tots els gustos
i de tots els colors, que és del que es tracta.
Però, fins que arribi carnaval, de moment la festa ja ha acabat.
Ara toca posar-se a treballar. Alguns ja ho han fet i, com cada
any, ja ha arribat la carta del grup socialista a les entitats del
poble. En alguna ocasió ha estat per mostrar la seva
disconformitat amb els imports dels ajuts concedits, però
enguany es tractava de posar en dubte la necessitat d'atorgar
un pressupost tan elevat a la Gala de l'Esport. En fi, sembla ser
que la crisi no afecta segons què.
Els altres que ja s'han posat a treballar són els membres de la
Comissió Ciutada organitzadora de la consulta popular sobre la
independència de Catalunya, a la qual dóna empenta i suport
aquesta publicació. Esperem que d'aquí al 25 d'abril se'n senti
a parlar força i el teixit social vila-secà estigui a l'alçada.
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TURISME

ELS HOTELS CATALANS REDUEIXEN UN
6,1% ELS SEUS INGRESSOS DURANT EL
2009
ACN / Barcelona.- Els preus i els ingressos dels
hotels catalans van disminuir durant el 2009 un
8 i un 6,1% respectivament en relació a l’any
anterior. Segons una enquesta de l’Instituto
Nacional de Estadística, les xifres també són
negatives a la resta de l’Estat, en què els preus
i els ingressos també es van contreure un 5,6
i un 4,4% de mitjana. Tanmateix, Catalunya va
acollir més de 14 milions de turistes, que van
realitzar més de 40 milions de pernoctacions
durant l’any passat, amb una estada mitjana de
gairebé tres dies per persona. La majoria dels
turistes (un 56%) provenia de fora de l’Estat i
va triar la província de Barcelona com a destinació
preferida, amb més de vuit milions de visitants.
Després de Barcelona, Girona va acollir més de
2,8 milions de turistes, Tarragona va atreure
2,1 milions de visites i Lleida va superar els
700.000. Tots aquests turistes van sumar un
total de més de 40 milions de pernoctacions i
una estada mitjana de gairebé tres dies per
persona.
Segons l’enquesta de l’INE, Catalunya concentra
més de 2.000 establiments hotelers, que
disposen de més de 200.000 llits. El grau
d’ocupació d’aquestes places va assolir el 52,6%
durant l’any passat, pujant al 58,28% durant
els caps de setmana. En total, els hotels catalans
van donar feina a 26.243 treballadors de
mitjana durant el 2009.
La zona turística amb més pernoctacions de
l’Estat durant el 2009 va ser l’illa de Mallorca,
amb 36,4 milions de places ocupades mentre
que la localitat turística amb més grau d’ocupació
va ser Salou, on es van ocupar de mitjana el
70,8% de les places ofertes al llarg de l’any.

VILA-SECA, CAMBRILS, REUS, SALOU I
PORTAVENTURA PRESENTEN
CONJUNTAMENT LES SEVES NOVETATS A
FITUR
Els Patronats Municipals de Turisme de Cambrils,
Salou, Reus i Vila-seca La Pineda Platja,
juntament amb PortAventura, van presentar
les seves novetats a FITUR, la Fira Internacional
de Turisme de Madrid.
Amb un estand propi dins l’espai de Turisme de
Catalunya, els quatre Patronats de Turisme i
PortAventura van captivar l’atenció de bona
part dels professionals del sector que visitaven
el certamen firal. Cultura, gastronomia, noves
tecnologies, nous serveis turístics i recerca en
turisme foren els nous referents turístics
presentats a l’estand.
Josep Poblet, alcalde de Vila-seca; Pere
Granados, alcalde Salou; Ana López, regidora
de Turisme de Cambrils; Martina Garcia, regidora
de Turisme de Reus i Mercedes de Pablo,
directora general de PortAventura, van ser els
encarregats de presentar les novetats de
cadascun d’aquests municipis.

Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, va presentar
el nou Parc Científic i Tecnològic de Turisme i
Oci, l’únic de tot l’estat espanyol, que juntament
amb la Universitat Rovira i Virgili, s’ha posat en
funcionament a Vila-seca. L’aposta de Vila-
seca per aquesta institució suposa un abans i
un després en el que serà el desenvolupament
de la nostra zona i del turisme en general.
Aquest parc inicia enguany el seu camí amb el
Pla de Millora de la Competitivitat del Turisme
i l’Oci a les comarques de Tarragona, que ha
rebut finançament dels Fons FEDER i que resta
obert a la participació dels municipis veïns. Pel
que fa a altres novetats, Poblet va recordar les
noves tecnologies aplicades pel Patronat de
Turisme: nova web, la guia Bluetooth, el
programa d’Internet Skype, i el nou material
promocional.
Cambrils, per la seva part, va donar a conèixer
la seva gastronomia amb les quartes Jornades
de Gastronomia Mediterrània de Cambrils que
s’han de celebrar del 3 al 5 d’octubre.
PortAventura va donar a conèixer alguns
detalls del seu 15è aniversari, que se celebrarà
a partir del mes de maig i que tindrà els
espectacles com a principals protagonistes.
Reus va incidir en les millores que es faran al
Gaudí Centre, un dels conjunts més importants
de Catalunya dedicat al Modernisme. Per la
seva part, Salou va donar a conèixer la seva
proposta d’un nou model de gestió turística
amb la creació de la Societat Anònima Municipal
“Salou Turismo”.

URBANISME
NOU CARRIL-BICI AL PASSEIG MIRAMAR
L’Ajuntament de Salou habilitarà un nou carril

bici a la Platja de Ponent, segons es va aprovar
a la darrera Junta de Govern Local. El tram
d’actuació, que discorrerà pel passeig Miramar,
és d’uns 600 metres i servirà per unir el carril
de convivència que ja existeix al passeig Jaume
I amb el carril bici del terme municipal de
Cambrils. El pressupost dels treballs és de
124.805 euros.
El tram en el qual s’actuarà era l’únic que
quedava pendent a primera línia de mar. És per
això que el consistori ha previst el carril de
convivència al llarg de tota la platja de Ponent
del municipi, que tindrà una amplada mitjana de
2,5 metres i serà de doble sentit. Segons les
previsions, l’actuació es durà a terme en 3
mesos, i haurà d’estar enllestida de cara a
l’estiu. Els treballs consistiran en l’adaptació
d’una part de la vorera, pintant-la i senyalitzant-
la correctament per tal que ciclistes i vianants
puguin conviure pacíficament, uns pel costat
de passeig que toca a la platja, i els ciclistes,
pel costat de vorera que toca a la calçada.

L’ADIF RETORNARA A SALOU ELS
TERRENYS AFECTATS PER L’ACTUAL
TRAÇAT DE LA VIA DEL TREN
L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat
d’altres regidors i tècnics municipals, es va
reunir la segona setmana de gener passat amb
el delegat de patrimoni d’ADIF de la zona de
Catalunya i Aragó, Francisco Yerbes, i amb la
cap de gestió patrimonial d’ADIF, Elena Ruiz,
per tractar sobre el futur dels terrenys
actualment afectats per la línia de ferrocarril a
Salou. Segons les previsions oficials, el 2012
començarà a operar el corredor del Mediterrani,
de manera que el traçat urbà actual quedarà
fora de servei. La representació municipal
salouenca es va interessar per l’espai que va
des del càmping Sangulí, al límit de terme amb

El nou tram de carril bici canviarà la fesomia del passeig Miramar i enllaçarà amb el
de Cambrils
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Cambrils, fins al pont dels Estanyets, on creua
per sobre l’autovia C-31B de Salou a
Tarragona.
El govern local, conscient que cal donar una
solució a les barreres arquitectòniques
ferroviàries que té actualment Salou, va pactar
amb ADIF que abans de l’estiu s’enllestirà un
conveni bilateral pel qual es concretarà que
els drets urbanístics de les sis hectàrees de
terrenys repartits al llarg dels dos quilòmetres
abans esmentats seran per al municipi de
Salou, amb la condició que els beneficis de la
venda dels terrenys reverteixin en la
construcció de la nova estació de la ciutat i en
la urbanització de tot aquest tram. Granados
va expressar als responsables d’ADIF la
preocupació del consistori perquè
s’acompleixin els terminis marcats ja que “no
ens podem permetre que es desmantelli la via
i que els terrenys del centre de Salou quedin
deserts”, deia. Un cop desaparegui la via
fèrria, s’hi construirà una rambla, per on ha de
transcórrer el Tramcamp, el tramvia lleuger
que ha d’intercomunicar els nuclis urbans més
importants del Camp de Tarragona. Malgrat
tot, en cas que l’arribada del tramvia s’allargui
en el temps, l’Ajuntament de Salou preveu dur
a terme la urbanització de la zona i la
reparcel·lació dels solars afectats.

CONTINUEN LES OBRES DE
REMODEL·LACIÓ DEL NUCLI ANTIC DE
VILA-SECA
Tot just acabada la festa major d’hivern s’han
reprès les obres de remodel·lació de diversos
carrers del nucli antic. Ara és el torn dels
carrers Sant Pere, Sant Antoni, Verge de la
Pineda, de la Mola, de l’Escorxador i de la plaça
d’Estudi. El pressupost de les obres, que
executa Agrovial, és de 913.713,39 euros i no
suposen cap cost econòmic directe als veïns
afectats. Les obres s’executaran carrer per
carrer, començant pel carrer Verge de la
Pineda, amb la finalitat de reduir les molèsties
al veïnat. L’estètica dels carrers remodel·lats
serà com la dels que ja ho han estat
anteriorment, amb una plataforma única i el

soterrament i millora de diversos serveis
(electricitat, gas, telefonia, aigua, clavegueram,
etc.). Des de l’any 2005, la inversió en la
remodel·lació del casc antic és d’uns 11 milions
d’euros.

SUCCESSOS
SET PERSONES INTOXICADES EN
INCENDIAR-SE UNA BARBACOA A SALOU
ACN / Salou .- Set persones van resultar
intoxicades dimecres 20 de gener a la matinada
en incendiar-se una barbacoa a Salou, segons
van informar els Bombers de la Generalitat. Els
Bombers van ser alertats a dos quarts de dues.
Les set persones es trobaven al terrat de la
finca ubicada al número 64 del carrer del Nord
i havien resultat intoxicades en haver inhalat el
fum del braser. Totes elles van ser evacuades
al Joan XXIII de Tarragona amb diferents graus
d’afectació. Dels set afectats, quatre eren
adults i els altres tres menors de 9 anys. Hi van
treballar dues dotacions dels bombers, que van
sufocar les brases de la barbacoa.

TRANSPORTS
FOMENT ADJUDICA L’ESTUDI
INFORMATIU DE LA LÍNIA D’ALTA
VELOCITAT CASTELLÓ-TARRAGONA
ACN / Tarragona .- El Ministeri de Foment va
adjudicar a primers de gener a l’empresa Ibérica
de Estudios e Ingeniería, SA (Iberinsa) el
contracte per a la redacció de l’estudi informatiu
de la línia d’alta velocitat Castelló-Tarragona
del corredor ferroviari del Mediterrani. El
pressupost de l’adjudicació és d’1,6 MEUR. La
longitud aproximada del tram és de 190
quilòmetres i l’obra permetrà la separació entre
el trànsit de mercaderies i el de passatgers.
L’estudi analitzarà i definirà les actuacions
necessàries per complementar en ample
internacional l’actual doble via mixta d’ample
ibèric, que està operativa entre Castelló i

Vandellòs (Baix Camp), i en construcció entre
Vandellòs i Tarragona.
El tram de l’estudi informatiu serà el comprès
entre Castelló, on es connectarà, al sud o al
nord de la ciutat, tant amb la línia existent com
amb la futura línia d’alta velocitat, i l’àrea de
Tarragona, on es connectarà amb la línia d’alta
velocitat Madrid-Barcelona i amb la xarxa
convencional.
L’objectiu final és configurar un corredor que
serveixi, per una banda, a les necessitats del
trànsit d’alta velocitat (mitja i llarga distància)
en ample internacional i, per l’altra, als serveis
de mercaderies i la resta dels serveis de viatgers,
sense que es produeixi interferència entre els
dos tipus de trànsit.
La solució adoptada es desenvoluparà amb el
nivell de detall suficient per servir de base al
procés d’audiència i informació pública.

Antecedents
En la passada dècada, es va completar i posar
en servei la duplicació i adequació dels trams
València-Castelló i Castelló-Vandellòs,
implantant-se el servei anomenat ‘Euromed’,
que ha revitalitzat el paper del ferrocarril en
aquest corredor amb un temps de viatge entre
València i Barcelona d’aproximadament tres
hores.
Durant la redacció dels estudis de la nova Línia
d’Alta Velocitat Madrid-Llevant, es va constatar
la necessitat d’augmentar la capacitat en el
tram amb major càrrega, València-Castelló,
que registra un important trànsit de rodalies,
que limiten la velocitat dels trens més ràpids.
Entre Vandellòs i Tarragona es troba actualment
en construcció un nou traçat d’alta velocitat i
trànsit mixt que substituirà l’actual en via única
i connectarà amb la línia Madrid-Barcelona i
amb la xarxa convencional. Aquest nou traçat
inclou un canviador d’ample a la nova estació
situada al costat de l’aeroport de Reus, gràcies
al qual totes les circulacions del corredor podran
accedir a Barcelona per la línia del TGV Madrid-
Barcelona. Un cop acabin totes les actuacions
en marxa, el temps de viatge entre València i
Barcelona serà de dues hores.

L’eliminació de la via al pas pel nucli de Salou permetrà aprofitar l’espai per al pas del tramvia
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Els trànsits entre Castelló i Tarragona estan
actualment formats per serveis de llarg
recorregut entre Màlaga, Múrcia, Alacant o
València, i Barcelona o la frontera; serveis
d’àmbit regional entre les ciutats de València,
Tortosa i Barcelona, i serveis de mercaderies.
Els trànsits de mercaderies corresponen en la
seva major part a circulacions de càrregues i de
transport combinat que discorre principalment
cap al nord pel corredor del Mediterrani.

CULTURA
EL COR CRESCENDO DE SALOU CELEBRA EL
SEU DESÈ ANIVERSARI AMB UN ACTE
PÚBLIC AL TAS
L’any 1999, a l’Institut “Jaume I” de Salou, es va
crear un cor d’alumnes, dirigit per la Maria Rosa
Sanahuja, professora de música del centre i,
des de llavors, hi han passat un total de 200 nois
i noies que han fet un treball musical acurat.
El “Cor Crescendo” ha realitzat molts concerts
tant a Salou com a altres poblacions de
Catalunya. A més, ha organitzat estades de
treball amb els seus cantaires, ha enregistrat
CDs, ha guanyat premis corals, ha cantat per a
escoles de primària i per a la guarderia, ha
actuat en espectacles musicals, ha fet
intercanvis musicals amb altres cors, ha assistit
a concerts d’altres agrupacions de qualitat...
L’any 2009 els integrants del cor van compartir
un dia amb la coral francesa intèrpret de la
pel·lícula Los Chicos del Coro i van actuar plegats
al TAS. Per tal de celebrar aquest desè aniversari
es va programar un acte públic al TAS el dissabte
30 de gener, amb la participació d’ex-cantaires.
Actualment el “Cor Crescendo” forma part el Pla
Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de Salou i,
des d’aquest curs, està obert a la participació de
nois i noies entre 12 i 17 anys de qualsevol
centre educatiu de la nostra ciutat. Els assaigs
els fan cada divendres de 15.30 a 17.30h a
l’Escola de música de Salou.

ARRENCA LA SEGONA EDICIÓ DEL SALOU
ACTIU QUE COMPTA AMB MÉS DE 450
INSCRIPCIONS
La Regidoria de Cultura i Festes i la Regidoria
d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Salou
han organitzat nous cursos corresponents al
Salou Actiu, un segon trimestre que es
desenvoluparà entre els mesos de gener, febrer
i març.
En aquesta nova edició, Salou Actiu Hivern
2010, s’han inscrit més de 450 persones de
totes les edats. El passat dilluns dia 18 de gener
van començar les activitats, que tindran una
durada aproximada de 3 mesos. Entre els tallers
més sol·licitats cal destacar tots els relacionats
amb el món de la informàtica com són: la iniciació
a windows, iniciació als programes d’Office i
iniciació a internet, i el taller d’herbes remeieres
que van ser els primers que van veure exhaurides

les seves places.
Uns altres cursets que s’han ofertat per
primer cop en aquesta edició i que han tingut
una gran acollida entre els salouencs han
estat: la iniciació a la fotografia digital, el taller
de restauració de mobles i el taller de cura de
bonsais. Un any més l’Antena del Coneixement
de la URV de Salou també ha volgut estar-hi
present amb tot un seguit de tallers i
monogràfics com el Va de contes, per als més
petits de la casa.
Totes aquelles persones que vulguin apuntar-
s’hi o demanar informació sobre algun dels
cursets o tallers poden fer-ho a les oficines del
departament de Cultura i Festes. A més
l’oficina posa a disposició del públic una bústia
on es pot opinar sobre cursos i tallers que
agradaria fer en una propera edició del Salou
Actiu.

SOCIETAT
EL FISCAL DEMANA LA REOBERTURA
D’UNA DE LES CAUSES CONTRA ESTEVE
FERRAN
La fiscalia ha presentat un recurs demanant
la reobertura d’una de les causes arxivades
provisionalment el passat 30 de novembre. Es
tractaria de la relacionada amb la
compravenda d’una finca per part d’Esteve
Ferran Gombau, operació que li va reportar
uns beneficis de mig milió d’euros. L’Audiència
de Tarragona ha de decidir si finalment reobre
el cas, que imputen a pare i fill un presumpte
delicte d’ús d’informació privilegiada.
SOLIDARITAT AMB HAITÍ
El Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
va decidir fer donació de la recaptació íntegra

dels espectacles infantils de la Festa Major de
Sant Antoni de dissabte dia 16 i de diumenge
dia 17 de gener. L’ONG Intermon Oxfam serà
l’encarregada de fer arribar l’ajut a les víctimes
del terratrèmol del passat dia 12 de gener.
Per la seva part, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Salou va acordar per unanimitat
concedir la suma de 3.000 euros al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament per tal que
ho inclogués en les ajudes que consideri
necessàries en relació als milers d’afectats pel
terratrèmol d’Haití que va sacsejar el país el
passat dia 12 de gener i va ocasionar nombroses
pèrdues humanes i materials a diferents ciutats
del país. Posteriorment, en el ple ordinari de
gener de la corporació, es va acordar per
unanimitat ampliar les aportacions en el temps
i en la quantitat.
Altres iniciatives d’entitats i de particulars, de
les que anirem donant compte, s’han anat
sumant a les abans esmentades.

EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL DE LA
GENERALITAT LLIURA A SALOU DUES
MEDALLES CENTENÀRIES
El director dels Serveis Territorials del
Departament d’Acció Social i Ciutadania a
Tarragona, Jordi Tous, va lliurar el passat
dimecres dia 13 de gener la Medalla Centenària
a Cinta Piñol i a Maria Tudela a la Residència
assistida de Salou, amb motiu del seu 100
aniversari. La Medalla Centenària és una
iniciativa de la Secretaria de Polítiques Familiars
i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció
Social i Ciutadania. Es tracta d’una medalla
d’argent gravada amb el nom i l’any de
naixement commemorativa del centenari. A
aquest reconeixement institucional poden
accedir-hi totes les persones residents a

Formació actual del Cor Crescendo, que celebra enguany el seu desè aniversari
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Catalunya que compleixin els requisits i realitzin
la sol·licitud corresponent.
La homenatjada Cinta Piñol va néixer a
Rasquera el 19 de juliol de 1909, és vídua i, des
del 2008, s’està a la Residència Salou. La
també homenatjada Maria Tudela va néixer a
Navarra el 8 de desembre de 1909, va tenir
cinc fills i des de l’any 91 és vídua. Va ingressar
a la Residència l’any 2008.
A l’acte també hi van assistir l’Alcalde de Salou,
Pere Granados, regidores de l’Ajuntament,
amics i familiars de les homenatjades, l’equip
directiu i el personal de la residència.
L’Ajuntament de Salou i el Centre Sociosanitari
i Residència Assistida es van sumar a l’acte
lliurant a les homenatjades una placa
commemorativa i un ram de flors,
respectivament.

VILA-SECA EMPRÈN EL PROCÉS PER
ORGANITZAR UNA CONSULTA POPULAR
SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE
CATALUNYA
El divendres 29 de gener es va constituir
formalment la comissió organitzadora que
s’encarregarà de promoure la consulta. Una de
les primeres accions a emprendre serà l’adhesió
formal a la Coordinadora Nacional per la
Consulta sobre la Independència. Entre les
prioritats també hi ha presentar una moció al
ple, per tal que l’Ajuntament doni suport al
procés. Per aquest motiu en les properes
setmanes s’establiran contactes amb els
diferents partits amb representació municipal
(CiU, PSC, PP). És necessari que algun d’ells es
faci seva la moció per poder-la entrar al plenari.
L’objectiu és fer la consulta d’aquí tres mesos,
el 25 d’abril, coincidint amb la tercera onada de
votacions que es farà al conjunt del país, sota
el paraigües de la Coordinadora.
Al darrera d’aquesta iniciativa hi ha entitats de
l’àmbit cultural de Vila-seca, que han emprès
aquesta aventura amb l’objectiu de potenciar
el debat i la participació al municipi. Es vol
propiciar un espai de diàleg sobre una qüestió
tan transcendent com el dret a
l’autodeterminació dels pobles.
Aquesta iniciativa no s’emprèn des de cap
postura partidista i l’objectiu final és afavorir
la màxima participació possible en tot el procés.
De moment la informació es pot consultar al
grup Vila-seca Decideix del Facebook.
Properament també es posarà en marxa un
blog amb totes les notícies que vagin sorgint.

L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE
SALOU OBRE EL PERÍODE PER FER-SE O
RENOVAR EL DNI
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
de Salou informa a tots els ciutadans que a
partir del dia 7 de gener, totes aquelles persones
que vulguin fer-se o renovar el DNI podran fer-
ho passant per les oficines de l’OAC o trucant
al telèfon 977 309 241 per tal de demanar dia
i hora.

EL BUS DEL BARÇA ‘TOUR CAMPIONS
2009’ AMB LES SIS COPES ARRIBA A
SALOU I A VILA-SECA
El batejat com a Bus Campions 2009, va
passar per Salou diumenge dia 17 de gener,
enmig d’una gran expectació. Aquest tour
consisteix en una exposició itinerant en
commemoració dels 110 anys d’història del
Club que inclou les sis copes guanyades pel
primer equip de futbol l’any passat. Es tracta
d’una gira per Catalunya que es tancarà el
proper 4 d’abril i que passarà per 110 poblacions
del país, entre elles Salou. Anteriorment,
durant el dia 7 de gener, el Bus Campions 2009
va estar aparcat al Parc de la Riera de Vila-
seca.
Com que els títols aconseguits pel FC Barcelona
pertanyen a tots els afeccionats, el club vol
que aquests 110 anys quedin en la memòria de
tots els barcelonistes. Després de fer
pacientment cua, tothom que ho va voler es
va poder  fotografiar amb les copes al llarg de
diumenge al matí a la plaça de la Pau.

LA BIBLIOTECA DE SALOU RESTARÀ
TANCADA DEL 8 AL 13 DE FEBRER
La biblioteca de Salou està immersa en un
canvi de sistema de gestió, el qual afectarà
alguns dels serveis que presta habitualment.
Des de la regidora de Cultura s’informa a la
població que durant la setmana del 8 al 13 de
febrer no es podrà fer cap tipus de préstec,
per la qual cosa el servei optarà per tancar les
seves portes i aprofitar aquests dies per dur
a terme l’inventari anual de material. Des de
la regidoria es lamenten les molèsties que això
pugui ocasionar a la població.

L’AJUNTAMENT DE SALOU I MICROBANK,
AL COSTAT DELS EMPRENEDORS
L’alcalde de Salou, Pere Granados, va firmar
el passat 12 de gener un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Salou i
Microbank de “la Caixa” pel qual s’estableix
que el departament de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament oferirà informació, orientació,
assessorament i ajuda per fomentar i donar
suport a les persones emprenedores. Per la
seva part, Microbank concedirà microcrèdits i
préstecs de petita quantia, amb la finalitat de
fomentar l’activitat productiva, la creació
d’ocupació i el desenvolupament personal i
familiar.
Aquests préstecs es dirigeixen a finançar
projectes promoguts per persones físiques
que, per les seves condicions econòmiques i
socials, poden tenir dificultats d’accés al
finançament bancari tradicional. Per tot això
s’atorgaran dos tipus de microcrèdits: els
Microcrèdits socials, la finalitat dels quals seran
projectes d’auto-ocupació com l’inici de
microempreses i iniciatives econòmiques i
professionals amb un màxim de 15.000 euros
(i un finançament del 95% de la inversió) i els
Microcrèdits financers, la finalitat dels quals

serà l’inici, consolidació o ampliació de
microempreses, negocis d’autònoms i iniciatives
econòmiques i professionals amb un màxim de
25.000 euros (amb un màxim del 80% de la
inversió).

SALOU INCORPORA TRES NOUS AGENTS
DE POLICIA LOCAL I COMPTARÀ AMB UNA
NOVA COMISSARIA A LA PLATJA DE
LLEVANT
L’inspector de la Policia Local José Luis Gargallo,
en presència de les primeres autoritats
municipals, va presentar el passat 18 de gener
els tres nous policies Gerard Roig, Alberto
Miranda i Adolfo Lleixà. Per la seva part, el
regidor de Seguretat Ciutadana, Alberto del
Hierro, els va donar l’enhorabona “per haver
superat les proves, duríssimes”  a les quals es
van presentar més d’un centenar d’aspirants.
Amb aquestes tres noves incorporacions la
plantilla passa a ser de 78 agents i el proper 22
de març se’n sumaran 14 més d’interins que
donaran resposta a l’increment de població que
arriba amb la Setmana Santa i la temporada
d’estiu.
Precisament a partir de Setmana Santa es
preveu que Salou disposi d’una nova Comissaria
a la platja de Llevant. A primers de gener les
obres de la nova comissaria van ser visitades
per representants de l’equip de govern,
acompanyats
pel cap de la Policia Local i el cap dels Mossos
d’Esquadra de la comissaria de Salou/Vila-seca.

L’ESPAI JOVE DEL DOFÍ MÀGIC DE SALOU
GUANYA EL PRIMER PREMI NAFENT 2009
CAMP DE TARRAGONA
L’Espai Jove del Dofí Màgic de Salou ha guanyat
el premi Nafent 2009 Camp de Tarragona,
organitzat pel GREC (Grup de Recerca i Estudi
dels Conflictes)  amb el projecte: “No violència,
no a les bandes juvenils”. El projecte, que va
néixer de la creativitat dels joves que participen
en aquest espai i que compta amb la col·laboració
dels monitors del centre, vol eradicar la violència
i donar una alternativa a les bandes per tal que
tots els joves tinguin unes altres opcions per
triar.
Els joves, amb l’ajut dels monitors, van presentar
el projecte al concurs Nafent 2009 sobre la
resolució de conflictes. El jurat els va concedir
el primer premi del Camp de Tarragona, valorat
en 1.000 euros.

ENSENYAMENT
L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ DE COSTA
I LA FUNDACIÓ ESCOLA
D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
S’UNEIXEN PER OFERIR FORMACIÓ
UNIVERSITÀRIA ALS COMERCIANTS
L’Escola Superior de Comerç de Costa (ESCC)
ha signat un conveni amb la Fundació Escola
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d’Administració d’Empreses (EAE) per elaborar
un Programa de Desenvolupament Directiu
(PDD) únic a Espanya per a propietaris i
responsables d’establiments de comerç de
costa. El PDD, que es presentarà formalment
en les pròximes setmanes, comptarà amb la
titulació homologada de la Universitat Camilo
José Cela de Madrid. A més, l’Escola Superior
de Comerç de Costa està acabant de dissenyar
un paquet de cursos i seminaris presencials per
oferir al col·lectiu de comerciants dels municipis
de la costa catalana.

L’ESCOLA TALLER DE SALOU INSTAL·LA
UNA TANCA PERIMETRAL A LA PISTA
POLIESPORTIVA DEL MIRADOR
Un total de vuit alumnes inscrits a l’Escola Taller
de Salou han estat duent a terme una important
obra de serralleria a la pista poliesportiva del
Mirador de Salou, amb un cost en material de
4.000 euros i amb 115 metres linials de
perímetre. Aquest és només un dels molts
treballs que han estat executant al llarg de la
seva formació, que culminarà el proper mes de
juny. Cal recordar que l’objectiu del Programa
d’Escola Taller és la formació i la inserció laboral
de joves de 16 a 24 anys en situació d’atur, en
oficis relacionats amb actuacions de reparació
i millora en edificis públics. El programa consta
de dues fases, una primera exclusivament de
formació i una segona de treball i formació,
actualment en la recta final. El mòdul de
serralleria de l’Escola Taller de l’Ajuntament de
Salou va començar el juny de 2008 i finalitzarà
el juny de 2010.
L’Escola Taller està formada per vuit alumnes-
treballadors, un monitor d’ofici i un director i
està cofinançat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i pel Fons Social Europeu, amb un
cost que supera els 207.000 euros, i es tracta
de la segona ocasió que Salou disposa d’una
escola taller d’aquestes característiques,
encara que també ha comptat amb una casa
d’oficis (encarregada de treballs de serralleria,
pintura i medi ambient) i també amb tallers
d’ocupació.
Al llarg dels darrers mesos l’Escola Taller ha
realitzat diferents actuacions de reparació i
millora en diferents edificis públics del municipi
de Salou, com ara una nova porta corredissa a
la deixalleria i la reparació de diferents parts de
la tanca perimetral. Altres treballs menors són
la construcció d’un moble prestatgeria de grans
dimensions al jutjat de Pau de Salou, la reforma
de dependències al pavelló municipal sobre
mampares divisòries realitzades en alumini, així
com la realització de compartiments per guardar
material esportiu del pavelló.
També s’han realitzat tanques per al tancament
d’algunes zones del Parc Botànic. Altres de les
actuacions que ha realitzat l’Escola Taller han
estat petites reparacions en el Punt
d’Informació Juvenil o a la Masia Tous, així com
la creació d’una prestatgeria metàl·lica per
emmagatzemar material de Joventut. També

s’ha reparat petit mobiliari metàl·lic.

POLITICA LOCAL
EL GOVERN DE SALOU ASSIGNA VUIT
PROJECTES AL FONS ESTATAL
D’OCUPACIO I SOSTENIBILITAT SOCIAL
La Junta de Govern Local de Salou de la tercera
setmana de gener va donar llum verda als
projectes d’obres als quals es destinaran els
2.784.197 euros provinents del Fons Estatal
d’Ocupació i Sostenibilitat Social. Els sis projectes
pretenen generar ocupació i fer diverses
actuacions de caràcter social, de competència
municipal, que contribueixin a la sostenibilitat
econòmica, social i ambiental. L’alcalde de Salou,
Pere Granados, va explicar que aquestes eren
les prioritats de l’equip govern, d’acord amb el
pressupost disponible. Un dels projectes escollits
és la remodel·lació del Mas de l’Escarré, a la
zona de Xalets de Salou, pel compromís adquirit
amb els veïns per tal d’ubicar-hi un centre cívic.
La rehabilitació d’aquest antic mas té un
pressupost d’execució per contracta de 740.000
euros. En el conjunt de projectes seleccionats
també hi ha la rehabilitació de l’antiga estació
del Carrilet, on actualment s’hi ubica el Punt
d’Informació Juvenil. L’edifici quedarà alliberat
properament amb la inauguració de la Masia
Tous, al carrer Maria Castillo, on s’estan
enllestint les obres del nou centre juvenil i
polivalent del municipi. Així, un cop s’hagi fet el
trasllat, el Carrilet s’habilitarà com un centre
d’atenció a la infància, amb un pressupost
d’execució de contracta de 750.424,72 euros.
Altres projectes que s’inclouen dins el fons
estatal seran la reforma de l’antiga sala
d’activitats de la Llar de jubilats del Parc de

Salou, amb un pressupost d’execució de 50.000
euros; les obres de millora dels vestidors de
l’àrea esportiva municipal, amb un cost de
50.000 euros, a més de crear una xarxa de
comunicacions d’abast municipal, amb un
pressupost d’execució de gairebé 200.000
euros. Altres inversions en noves tecnologies
seran la dotació a Salou de diverses zones wi-
fi municipals (70.979,46 euros) i la modificació
de les comunicacions de veu fixa de la policia
local (49.406,72 euros). El darrer dels
projectes que té previst presentar el govern
local per a incloure’l en els fons estatals és la
construcció d’un col·lector de clavegueram al
carrer Terol, des del carrer Bilbao fins al carrer
Barbastre (315.817,28 euros).

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ MUNICIPAL
SALOUENCA A LA POLÍTICA DE
GRANADOS
Els grups de l’oposició municipal de Salou han
publicat un document conjunt (“Missatge a la
ciutadania de Salou”), que ha estat dipositat
a les bústies, en el qual alerten la ciutadania
del, en la seva opinió, mal rumb que porta la
política de l’actual equip de govern. Segons el
comunicat de l’oposició, les seves opinions no
troben ressò en els mitjans de comunicació
locals, condicionats, excepte en el cas de “La
Vila”, per “les milionàries subvencions que
reben”. Segons l’oposició, “la deriva política en
la qual s’han embarcat l’Alcalde Granados i
l’equip de govern que el recolza”, no és altra
cosa que “una perversa estratègia encaminada
a atreure, comprar voluntats, i d’aquesta
forma neutralitzar tot tipus de persones,
empreses i institucions crítiques amb la seva
gestió utilitzant quantitats enormes de
recursos públics”. Després de denunciar “els

L’antiga estació del Carrilet serà una de les obres de reforma que emprendrà l’Aula
Taller de joves de Salou
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entrebancs a la llibertat d’expressió, la mentida
sistemàtica, l’amenaça explícita o velada,
l’absolut control dels mitjans de comunicació i
la marginació dels que no es dobleguen al seu
autoritarisme...”, la política de personal dins
l’Ajuntament, i la “col·locació de familiars,
amics i persones de confiança (fins a 15)...”,
RDS, PSC i UDC, els signants del manifest,
proclamen que “Salou és un poble digne,
madur i lliure que mai no acceptarà tuteles
antidemocràtiques que posin en perill la seva
llibertat i convivència”.
Per altra banda, i sense èxit, tant Salvador
Pellicé, com a regidor no adscrit, com RDS i
PSC, han demanat a l’alcaldia una relació
detallada de les despeses en matèria de
publicitat i comunicació institucional efectuades
pel consistori des del passat mes de maig. Cal
recordar que el PSC de Salou, el mes de juliol
passat, va fer públiques unes factures en les
quals es demostrava com el màxim dirigent
municipal havia arribat a pagar 100 euros
cada 15 dies per publicar la seva fotografia a
la portada d’un setmanari o fins 400 euros per
elaborar entrevistes i articles d’opinió a
regidors de Ferran Units per Salou i el PP.
També ha estat motiu de crítica l’aparició de
Granados atenent els mitjans de comunicació
davant la cua formada a les dependències
municipals pels aspirants a matricular-se en
els cursos de normalització lingüística, amb
menys places (230) que candidats. Granados
aprofitava l’avinentesa per “denunciar la
hipocresia de la política lingüística de la
Generalitat perquè no posa els recursos
necessaris per tal que la gent que està
disposada a aprendre el català ho pugui fer en
condicions”. Granados va manifestar, a peu
de cua, que si el Centre de Normalització
Lingüística no posava els mitjans necessaris,
seria l’Ajuntament que acabaria contractant
el professorat necessari.

MEDALLES AMB POLÈMICA
En el decurs d’un ple extraordinari celebrat el

passat dilluns dia 25 de gener, l’equip de
govern, malgrat els vots contraris de l’oposició,
va aprovar la concessió d’un medalla d’or
commemorativa dels primers 20 anys
d’existència de l’Ajuntament de Salou. L’anunci
d’aquesta iniciativa, promoguda per l’alcalde
Pere Granados, ja va deixar entreveure que
la polèmica estava servida. I Així ha estat: no
només l’actual oposició ha rebutjat el guardó,
no contemplat en les ordenances municipals
de distincions i honors, sinó que personatges
tan rellevants de la recent història local com
Esteve Ferran i Ribera, alcalde durant 18
anys, també ho han fet. En total 22 dels 53
edils que han format part del consistori
salouenc durant aquest període de temps no
van anar a l’acte d’entrega de la controvertida
medalla el passat dissabte dia 30.
El portaveu del grup municipal socialista,
Antonio Banyeres, ja havia anunciat el passat
dia 13 de gener que els regidors i les regidores
socialistes del consistori rebutjaran la
concessió de la medalla d’or, una iniciativa a
la qual s’hi van sumar regidors socialistes de
legislatures anteriors, però no tots, com va
ser el cas, entre d’altres, d’Antoni Piñol, ex-
regidor d’urbanisme.
Antonio Banyeres (PSC) considerava
aquestes distincions com “innecessàries” i
“gratuïtes” quan va anunciar que els regidors
del grup municipal socialista la rebutjarien,
donat que els membres del consistori salouenc
ja reben una distinció de la ciutat en forma de
pin d’or en el moment de prendre possessió
del seu càrrec. “En temps de crisi com els que
estem vivint, els socialistes creiem que a
Salou hi ha altres prioritats que distingir els
que han estat o som regidors”. Banyeres
considerava que la mesura promoguda pel
govern local “mancada plenament de sentit”,
ja que es tendeix a commemorar els 25, els 50
o els 75 anys d’una institució. “Granados s’ha
tret aquesta distinció de la màniga amb un
únic objectiu: salvar les diferències personals
que té amb l’ex-líder de la formació, Esteve

L’ajuntament de
Salou ha atorgat
medalles d’or a les
persones que han
passat pel
consistori durant
aquests 20 anys,
decisió no exempta
de polèmica

Ferran. Va fracassar amb la menció honorífica i
ara torna a intentar-ho amb unes medalles”.
Així, dos dels tres alcaldes que ha tingut la
població durant aquests 20 anys no van
considerar oportú l’endogàmic repartiment de
medalles.
Durant el ple extraordinari, Pellicer va justificar
la seva negativa a recollir la medalla
commemorativa en considerar que “ni la situació
econòmica actual ni la política són les més
adients”.
Per la seva part, Pablo Otal, portaveu de RDS,
trobava mancada de justificació la distinció,
perquè «ser regidor, en si mateix, no és un mèrit.
És la societat qui ha de reconèixer la nostra
tasca”.
Granados va lamentar el refús de l’oposició
actual i de dotze regidors més que ho havien
estat  anteriorment. “El nostre propòsit era fer
una política de mà estesa. L’oposició ha demostrat
imprudència en qualificar de frívol un acte de
justícia i d’honor a un fet transcendental de la
història de Salou, menyspreant no solament la
memòria històrica i les persones, sinó a la mateixa
institució municipal, que és a la que realment
s’homenatja”. Segons Granados, la iniciativa no
ha suposat cap cost a les arques municipals: “Els
diners destinats a l’acte, 9.000 euros, provenen
de la política d’estalvi del nostre equip de govern,
que una de les primeres mesures que vam aplicar
va ser la reducció d’un 5% del sou dels polítics i
dels càrrecs de confiança”, justificant l’estalvi
amb el mateix concepte ja anteriorment utilitzat
i desmentit per l’oposició, amb el retret de més
contractacions de càrrecs de confiança per part
de l’equip de govern. Entre els homenatjats hi va
haver Esteve Blasi, recentment nomenat fill
predilecte de Salou, que havia format part de la
junta gestora. Blasi, que va recordar que feia
temps que no participava en política activament,
va manifestar que en el moment actual “falten
dosis extra de treball, d’esforç, d’imaginació i de
generositat per construir un futur millor”. Familiars
dels ja desapareguts Salvador Duran, Paquito
Germà i Antoni Pino van recollir les seves
distincions en el seu nom.
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L’Esplai l’Esclop bufa 25 espelmes
El gener de 2010 l’Esplai l’Esclop ha
celebrat els seus 25 anys. Hem volgut
entrevistar els responsables que l’Esplai
ha tingut durant aquest temps. Els hem
fet una sèrie de preguntes i alguns d’ells
ens han anat contestant. Qui són?
PD: Pere Dalmau, el primer responsable
NM: Núria Mariné
NM: Feli Canellas
EV: Esther Vidal, actual responsable

PdF: Què és un esplai i quina funció té?
Esther Vidal: Podríem definir el mot esplai com
els moments i espais de temps lliure viscuts amb
una actitud d’esplai, és a dir, una manera de
transformar el temps lliure en temps de diversió,
distracció i satisfacció, amb uns valors d’amistat,
creativitat, sociabilitat, festa i molta diversió.
La nostra és una tasca educativa a través del
lleure, oferint a l’infant alternatives d’oci
educatiu i saludable. Fomentem la imaginació,
la creativitat i l’esperit crític a través del joc i
reforcem els valors positius de la convivència,
el companyerisme i el treball en grup.

PdF: Com van ser els inicis de l’Esplai l’Esclop?
D’on van sorgir la iniciativa?
Pere Dalmau: A la parròquia hi havia la
catequesi i es buscava omplir uns espais que
estaven buits pels infants: el temps lliure amb
sentit. Jo mateix vaig ser nomenat Conciliari
Diocesà del Servei de Colònies de Vacances
(SCV).

PdF: Amb quina finalitat o funció es va crear?
PD: Per educar amb valors i tot fent experiència
cristiana en el temps lliure. Sempre anava
associat l’Esplai amb les Colònies. “Colònies a
Farena, valen la pena”. El temps lliure és com
“el permís per ser persona”. Hi ha totes les
possibilitats. És un privilegi o una gran
oportunitat, tant per a educadors com per a
infants. Era naturalment de la parròquia.

PdF: D’on ve el nom?
PD: Els Esclops d’en Pau és una cançó que
havíem cantat una i altra vegada. I ens va
enganxar... d’aquí que un dia l’Andrés Faro va
fer un anagrama i va fer història.

PdF: Quants monitors hi havia al principi?
PD: Crec recordar que entre sis i vuit. Deixeu-
me dir que n’hi va haver que s’ho varen prendre
tan seriosament, que fins i tot van fer el viatge
de nuvis de colònies; o si no pregunteu-ho al
Quim i la Marga.

PdF: On teníeu el local i feieu les activitats?
EV: Des del començament es van organitzar ja
activitats d’esplai per als infants, esporàdiques
els primers anys. El curs 1973-74 va començar
l’esplai setmanal anomanat “Caus” per la
utilització de les petites sales i dependències
d’un vell edifici parroquial. Encara que sempre
s’han fet activitats esporàdiques, l’esplai va
durar fins el curs 1976-77.

PdF. Algun fet extraordinari que recordeu?
PD: En deixo constància de dos: una Trobada
diocesana que es va fer amb centenars d’infants
a Vila-seca, que va engrescar moltíssim els
monitors. I un segon: quan els monitors i tot
l’equip havien sortit cap a Farena un diumenge
al matí, jo apareixo allà amb un grup de cinc/sis
gitanos de l’edat dels més petits i van participar
a les colònies d’allò més bé. Aleshores no
estàvem preocupats pels permisos ni per la
complicada legalitat.

PdF: Quants monitors i nens i nenes han passat
per l’Esplai durant aquests 25 anys
(aproximadament)?
EV: Remenant els papers per fer el muntatge
de l’exposició, hem vist que han passat per
l’esplai gairebé 600 nens i nenes i una
cinquantena de monitors. Com a anècdota, a
les colònies de l’any 1986 hi van assistir 57
nens.

PdF: Hi deu haver monitors que primer van ser
nens o nenes de l’esplai i després han estat
monitors?
Núria Mariné: Sí, i aquesta és per a mi una de
les moltes coses bones que l’esplai m’ha fet
sentir, i és veure com aquells nens i nenes amb
qui vam compartir il·lusió, amistat, respecte i
moments meravellosos, i als qui vam intentar
transmetre uns determinats valors, al cap d’uns
anys, es convertien en nois i noies que seguien
tenint aquella mateixa il·lusió i que van creure
i van fer seus els mateixos valors. De fet,
monitors que avui estan a l’esplai i d’altres que
hi han estat en algun moment, van ser nens i
nenes d’aquells als qui féiem callar a la nit, pels
qui pensàvem activitats, amb els que beneíem
la taula..., i avui estan a l’esplai, i gràcies a ells
això continua rotllant.
Feli Canellas: Sí, molts. Gairebé tots els

monitors o molts d’ells que hi ha hagut a l’esplai
van ser primer nens i nenes de l’esplai.

PdF: Han canviat molt les activitats que s’han
fet al llarg de tot aquest temps? Quines es
feien fa 25 anys que ara no es facin i a la
inversa?
NM: Precisament aquells qui varen ser nens de
l’esplai i ara són monitors, seran els que sabran
com han canviat les activitats, suposo que
amb les noves tecnologies i nous interessos
alguna cosa haurà canviat, però que els valors
que donen suport a totes aquestes activitats
continuaran sent els mateixos.
FC: S’han anat adaptant al canvi social, però
l’essència de l’esplai i moltes de les activitats
continuen sent les mateixes: sortides,
colònies, gimcanes, manualitats, jocs de pistes,
balls, cançons... El canvi més rellevant que hi
ha és que abans es feia esplai cada dissabte,
ja que hi havia molta demanda, doncs hi
assistien prop de 150 nens. No hi havia tanta
oferta d’activitats extraescolars fa uns anys.
Per això s’ha adaptat i ara es fa els dissabtes
alterns. Per a mi hi ha dues activitats estelars
de l’esplai: els dissabtes a la tarda durant
l’hivern, que els nens esperen amb anhel
(parlo perquè la meva filla hi assisteix) i les
colònies a l’estiu.

PdF: Quines són les activitats que es realitzen
a l’Esplai?
EV: Les activitats que realitzem són gimcanes,
joc de pistes, manualitats, sortides de cap de
setmana i les colònies, a l’estiu. També
organitzem la Festa del Tió, i fa uns anys,
organitzàvem la Fira de Tallers de la Festa
Major d’Hivern.

PdF: Actualment, quanta canalla ve a l’Esplai
i quines edats tenen?

Instantània de les colònies que tingueren lloc a Can Caballé

per Montse Garriga
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L’Esplai l’Esclop bufa 25 espelmes

EV: Aquest curs d’esplai 2009-10 són 54 nens
i nenes d’edats compreses entre els 4 i els 12
anys, dividits en tres grups d’edat, i 8 monitores.

PdF: Quan vénen els nens? Es fan activitats
fora d’aquest horari?
EV: Les tardes d’esplai són els dissabtes alterns
de 16h a 18h. Al principi de cada trimestre
donem als pares el calendari amb els dies que
hi ha esplai. Les activitats que realitzem fora
d’aquest horari són les sortides de cap de
setmana, les colònies i la Festa del Tió.

PdF: Té algun cost econòmic portar els fills a
l’Esplai?
EV: El cost és de 40 euros tot el curs d’esplai
que comença el mes d’octubre i s’allarga fins al
juny. Les sortides i les colònies es paguen a
banda.

PdF: Quin és el secret de l’Esplai l’Esclop, que
durant aquests 25 anys i esperem que molt més
temps, ha mantingut la confiança dels pares i
la il·lusió dels fills?
FC: Suposo que fer-ho de forma voluntària, ja
que els monitors no cobren res. Ho fan perquè
volen, perquè ho senten i ho viuen, i ho fan
amb el cor, amb moltes ganes i il·lusió que tan
bé saben transmetre als nens i nenes que hi
participen.
NM: Per a mi el secret està en fer les coses amb

Gràcies a un treball de recerca que va
trobar interessant fer l’Alicia Hidalgo, nena
i monitora actual de l’esplai, sobre la “Història
de l’Esplai l’Esclop” fa 3 anys, vam conèixer
veritablement com va nèixer el nostre esplai.
I és així com vam adonar-nos de que el curs
2009-2010 arribàvem al 25è aniversari.
Com no podia ser d’una altra manera, vam
pensar que això era motiu de festa i
celebració. I per aquest motiu hem començat
els actes per celebrar-ho amb una
exposició, recordant tots els seus anys
fent un recorregut de la nostra història,
des dels seus inicis fins a l’actualitat. I amb
una gimcana familiar el dissabte 23 de
gener pel matí, amb 23 grups inscrits. A
l’acabar ho vam celebrar amb un espectacle
infantil.
Tant l’equip actual que estem a l’esplai com
tots els monitors que han format part
d’aquesta gran família estem contents de
que en un sopar de “monis” després de les
colònies d’estiu de 1984, decidissin donar
continuïtat al que havia engegat Mn.
Francesc Esteso l’any 1971. I és així com
naixia, gràcies a l’impuls de Mn. Pere Dalmau
i els monitors, un esplai els dissabtes a la
tarda a Vila-seca. I és a partir d’aquell
sopar, quan es fa esplai setmanal i que
comptem els anys d’aniversari.
El primer logo de l’Esplai el van dissenyar
Salvador Anton i l’Antonio Forniés. Un any
més tard, l’Andreu Faro en feia un altre de
nou. En Marc Setó en redissenya un altre
a l’any 2004 i enguany, amb motiu de la
celebració dels 25 anys, li demanem a
l’Andreu Faro que ens en faci un per a
l’ocasió.
Els anys van anar passant i aquells nens i
nenes es van convertir en monitors
responsables de continuar compartint la
il·lusió, amistat, respecte i moments
meravellosos. L’Esplai s’ha anat adaptant
al canvi social, mantenint l’essència del
primer dia, la confiança dels pares i la il·lusió
dels fills.
I així, fins arribar al 2009, any en què
celebrem els 25 anys d’esplai setmanal.
Hem tret la pols dels papers i hem comptat
que pel nostre esplai han passat gairebé
600 nens i 50 monitors, tots ells il·lusionats
en una màquina de crear emocions amb el
botó sempre encès.
Hem preparat aquesta exposició amb la
millor intenció del món i amb molt de carinyo,
i el mateix dic de la gimcana, element
estrella de l’esplai….
Transformar el temps lliure en temps de
diversió, imaginació i satisfacció, amb uns
valors de convivència, sociablitat, esperit
crític i treball en grup; així és l’Esplai l’Esclop.

Esther Vidal Mariné
Responsable actual de l’Esplai l’Esclop

il·lusió i oferir-les als nens amb molt de respecte
i estimant-los de debò.
EV: En gran part en són responsables els que en
el seu dia van ser els nostres monitors, qui ens
van saber transmetre il·lusió, amistat, respecte
i moments fantàstics, amb uns valors positius de
convivència, esperit crític i treball en grup.
Nosaltres hem sabut mantenir l’essència del
primer dia, la confiança dels pares i la il·lusió dels
fills.

PdF: A nivell personal, què us ha aportat formar
part de l’Esplai Esclop?
NM: Crec que també és molt important que els
monitors sàpiguen formar un gran equip, un
equip on no cal que tots tinguin totes les habilitats,
però on entre tots puguin oferir allò que el nen
necessita trobar: caliu, empenta, contenció,
diversió, reflexió, companyia... Jo,
personalment, tinc fantàstics records de
moments compartits amb els nens, però també
dels moments viscuts amb els meus companys:
els monitors, ells em van ensenyar moltes coses,
i compartir l’esforç de tirar endavant tantes
colònies i cursos d’esplai va ser genial, a que sí?
(aprofito per enviar-los un petó a cada un d’ells/
elles). Per a mi, el temps que vaig estar a l’esplai
va ser un temps feliç, em va servir per créixer
com a persona, per  triar uns valors que encara
avui són els que em guien i per aprendre a donar
només a canvi d’un somriure.

Algunes de les
activitats

organitzades
per la

celebració
dels 25 anys.
L’exposició

romandrà fins
el 27 de

febrer a la
Biblioteca
Municipal
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http://circ-manelsala-lls.blogspot.com/

FITUR 2010

Un any més, Vila-seca, Cambrils, Reus, Salou i PortAventura han
presentat conjuntament les seves novetats a la fira de Madrid.
Els Patronats Municipals de Turisme de Cambrils, Salou, Reus i Vila-
seca La Pineda Platja, juntament amb PortAventura, han presentat
aquest migdia les seves novetats a FITUR, la Fira Internacional de
Turisme de Madrid.
Amb un estand propi dins l’espai de Turisme de Catalunya, els quatre
Patronats de Turisme i PortAventura han captivat l’atenció de bona
part dels professionals del sector que al llarg d’aquest matí han
començat a visitar aquest certamen firal. En aquest sentit, cultura,
gastronomia, noves tecnologies, nous serveis turístics i recerca en
turisme són els nous referents turístics que s’han presentat al nostre
estand.
Josep Poblet, alcalde de Vila-seca; Pere Granados, alcalde Salou; Ana
López, regidora de Turisme de Cambrils; Martina Garcia, regidora de
Turisme de Reus i Mercedes de Pablo, directora general de
PortAventura, han estat els encarregats de presentar les novetats
de cada un d’aquests municipis.
Vila-seca i el Parc Científic i Tecnològic
Josep Poblet, alcalde de Vila-seca, ha presentat el nou Parc Científic
i Tecnològic de Turisme i Oci, l’únic de tot el estat Espanyol, que
juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, s’ha posat en funcionament
a Vila-seca. L’aposta de Vila-seca per aquesta institució suposa un
abans i un després en el que serà el desenvolupament de la nostra zona
i del turisme en general. Aquest parc inicia enguany el seu camí amb
el Pla de Millora de la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les comarques
de Tarragona, que ha rebut finançament dels Fons FEDER i que resta
obert a la participació dels municipis veïns.
Pel que fa a altres novetats, Poblet ha recordat les noves tecnologies
aplicades pel Patronat de Turisme: nova web, la guia Bluetooth el
programa d’Internet, Skype, i el nou material promocional.
Pel que fa a la resta de presentacions, Cambrils ha donat a conèixer
la seva gastronomia amb les quartes Jornades de Gastronomia
Mediterrània de Cambrils que s’ha de celebrar del 3 al 5 d’octubre;
PortAventura ha donat a conèixer alguns detalls del seu 15è aniversari
que se celebrarà a partir del mes de maig i que tindrà els espectacles
com a principals protagonistes; Reus ha incidit en les millores que es
faran al Gaudí Centre, un dels conjunts més importants de Catalunya
dedicat al Modernisme de Reus. Per la seva part, Salou ha donat a
conèixer la seva proposta d’un nou model de gestió turística amb la
creació de la Societat Anònima Municipal “Salou Turismo”.

El Patronat de Turisme dóna la recaptació
econòmica dels espectacles infantils a Haití

El Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca donarà la recaptació íntegra dels
espectacles infantils del dissabte dia 16 i diumenge dia 17 de gener, dins de la
programació de la Festa Major d’hivern 2010, a  INTERMON OXFAM, atès les
circumstàncies excepcionals que, malauradament, s’han donat a Haití a
conseqüència del terratrèmol del passat dia 12 de gener,  que fan necessària
l’ajuda internacional.

Raquel Revenga va
ser la guanyadora
del concurs de
cartells organitzat
per la Festa Major de
Sant Antoni. A la foto
recollint el premi de
les mans del
President del
Patronat de Turisme,
Xavier Graset

PALLASSÒDROM

La Uala! Inaugural del Pallassòdrom, presentada per Joan Busquets
i Cristina Cazorla i amb l’acompanyament musical de Tanja Haupt. Toti
Toronell, Alba Sarraute, Pepa Plana, Cristie Garbo i Amadeu Solernou
van presentar els seus números i Xavier Graset, President del
Patronat de Turisme de Vila-seca, va entregar una placa
comemmorativa a Jango Edwards i el va nomenar padrí vitalici del
Pallassòdrom. JangoEdwards va presentar un dels seus números i,
una vegada ja nomenat padrí, va regalar el seu conegut número de
l’”Smile”, amb el qual fa una reivindicació del somriure com a arma de
destrucció massiva i l’única manera de canviar el món.
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TEATRE A VILA-SECA 2010

“DAKOTA”
de Jordi Galcerán

Nascuts de peu en terra (Associació de Teatre)

Direcció :  Menuda Tàpias
Dia 27 de febrer a les 22h. Teatre El Centre

“OPTIMISME GLOBAL”
Eduard Biosca

Direcció : Paco Mir
Dia 27 de març a les 22h. Teatre El Centre

“MARIT I MULLER: QUIN MERDER”
Ramón i Mayte Carreras

Direcció : Marià Font
Dia 24 d’abril a les 22h. Teatre El Centre

“TOP MODEL”
Sergi Pompermayer
Cia. Per-versions
Pep Cruz - Jordi Coromina - Noël Olivé

Direcció : Pep Cruz
Dia 29 de maig a les 22h.Teatre El Centre

“ONCLE VÀNIA”
Txèkhov
La Tramoia de Vila-seca

Direcció : Alícia Bescós i Pep Graset
Dia 12 de juny a les 22h. Teatre El Cenre

“4.48 PSICOSI”
Sarah Kane
DELIRIO TEATRE

Direcció : Oriol Freixenet
Data a determinar.

“DAKOTA”
de Jordi Galceran

Nascuts de peu en terra ens oferiran aquesta
obra de Jordi Galcerán.

No heu tingut mai la sensació d’haver somiat
alguna cosa que veieu a la vida real? Què
passaria si en lloc de tenir aquesta sensació
tinguéssiu realment la convicció que fets que
passen diàriament els havíeu somiat amb
anterioritat?.

Aquesta és la base argumental de DAKOTA, una
comèdia on el protagonista de la història veu
sotragar la seva vida a partir que pren consciència
de la seva capacitat de predir el futur a través dels
seus somnis.

Direcció : Menuda Tàpias

Dia 27 de febrer a les 22 h. Teatre El Centre
Preu 10 •
Pels Amics del Teatre de Vila-seca  5 •

PROPERA OBRA:



Número 286                            Gener 2010

902 734 196
nou telèfon de la Policia Local de Vila-seca

BREUS

Maria Pié Sarrà i Kevin Cornejo
Garófano van ser els guanyadors de la
Gala de l’Esport 2010 que va servir per
escollir els millors esportistes de Vila-
seca durant l’any 2009.

Durant l’acte, celebrat el diumenge 24
de gener a l’Auditori Josep Carreras,
també es va premiar a l’Equip Juvenil
Femení de Salvament Aquàtic com a
millor equip del municipi i es va lliurar
una menció d’honor en reconeixement a
la trajectòria i dedicació com a defensor
i impulsor de l’atletisme local a Alberto
Miguel, president del Club Atletisme
Vila-seca.

Maria Pié, de 6 anys, és ciclista de

l’Escola de Ciclisme Municipal i en el seu
primer any de competició ja s’ha proclamat
campionat de Catalunya. Per la seva ban-
da, Kevin Cornejo, de 13 anys, és un
nedador que destaca en totes les modalitats
i que ha aconseguit el rècord d’Espanya
de joves de 13 anys en la prova de 4x200
lliures. Pel que fa a l’Equip Juvenil Femení
de Salvament Aquàtic del Club Natació
Vila-seca les seves integrants són Paula
Bescós, Miriam Ferrer, Anna García i
Aroa Gertrudix.

A la fotografia, l’alcalde de Vila-seca,
Josep Poblet, i el regidor d’Esports, Pedro
Martos, amb els millors esportistes de
Vila-seca de l’any 2009.

Maria Pié i Kevin Cornejo,
millors esportistes del 2009

El Patronat de Turisme dóna
la recaptació econòmica dels
espectacles infantils a Haití

El Patronat Municipal de Turisme de
Vila-seca ha decidit donar la recaptació
íntegra dels espectacles infantils del
dissabte dia 16 i diumenge dia 17 de
gener, que estaven programats dins la
Festa Major d’hivern de Vila-seca 2010,
a  INTERMON OXFAM, ateses les
circumstàncies excepcionals que,
malauradament, s’han donat a Haití a
conseqüència del terratrèmol del passat
dia 12 de gener i que fan necessària
l’ajuda internacional.

Rècord de participació al Parc
de Nadal Solidari organitzat
per la regidoria de Joventut

Més de 2.000 joves han estat els
encarregats d’assolir els 2.500 quilos
d’aliments (llegums, llaunes de conser-
va, llet en pols, cereals, galetes...) recollits
durant les festes de Nadal al Parc Infantil
de Nadal i Parc Jove de Vila-seca i que
aniran destinats al Banc d’Aliments del
municipi.

Aquesta campanya solidària ha volgut
conscienciar als nens i nenes sobre les
diverses necessitats que pateix la nostra
societat, alhora que s’ha aconseguit
ajudar a les famílies del municipi de
Vila-seca que més pateixen les
conseqüències de l’actual situació
econòmica.

Ubicat a la carpa instal·lada a la Via
Màxima i amb prop d’un centenar de
monitors voluntaris, el nou format del
Parc de Nadal amb més tallers i activitats
ha recollit nombroses felicitacions de
tots els participants.
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El Patronat Municipal de Turisme
presenta les seves novetats a FITUR

Degut a l’èxit obtingut, el pessebre de
sorra de la Pineda s’ha pogut visitar
enguany des del dia 3 de desembre que es
va començar a construir, fins el dia 12 de
gener que es va destruir. Al llarg d’aquests
40 dies en que el grup escultòric ha estat
exposat a la platja de la Pineda, han visitat
la zona unes 25.000 persones, una xifra
similar a l’edició de l’any passat.

Nou èxit del pessebre de sorra de la Pineda
Han gaudit del pessebre de la Pineda

famílies arribades des de poblacions
del Camp de Tarragona, del Penedès,
de Lleida, Manresa, Barcelona,
Saragossa i, fruit de la seva estada en
hotels de la Pineda, també han visitat el
pessebre famílies d’altres punts de
l’Estat Espanyol i de països com Rússia,
França, Itàlia, i Gran Bretanya.

Un any més, Vila-seca, Cambrils, Reus,
Salou i PortAventura han presentat
conjuntament les seves novetats a FITUR,
la Fira Internacional de Turisme de Ma-
drid, celebrada a finals del mes de gener.
Amb un estand propi dins l’espai de
Turisme de Catalunya, els quatre Patronats
de Turisme i PortAventura van captivar
l’atenció de bona part dels visitants d’aquest
certamen firal.

Josep Poblet, alcalde de Vila-seca; Pere
Granados, alcalde Salou; Ana López,
regidora de Turisme de Cambrils; Martina
Garcia, regidora de Turisme de Reus i
Mercedes de Pablo, directora general de
PortAventura, van ser els encarregats de

presentar les novetats de cada un
d’aquests municipis.

Vila-seca va presentar el nou Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci,
l’únic de tot el estat Espanyol, que
juntament amb la Universitat Rovira i
Virgili, s’ha posat en funcionament al
nostre municipi. Aquest parc inicia
enguany el seu camí amb el Pla de
Millora de la Competitivitat del Turisme
i l’Oci a les comarques de Tarragona.

Pel que fa a altres novetats, l’alcalde
Poblet va recordar les noves tecnologies
aplicades pel Patronat: nova web, la
guia Bluetooth el programa d’Internet,
Skype, i el nou material promocional.

Auditori
Josep Carreras
Programa de Primavera

Divendres, 29 de gener a les 22,00h
“LA TRUITA” DE SCHUBERT
Claret Piano Quartet
Gerard Claret, violí
Cristian Ifrim, viola
Lluís Claret, violoncel
Maruxa Llorente, piano
Mario Lisarde, contrabaix

Divendres, 12 de març a les 22,00h
L’ENTORN D’ALBÉNIZ
Tactum Ensemble
(Enric Ferrer, direcció)

Divendres, 26 de març a les 22,00h
GRAN MISSA EN DO MENOR
Cor Ciutat de Tarragona
(Josep Prats, direcció)
Orquestra de Cambra de Vila-seca
(Evelio Tieles, direcció)
Maria Escobar, soprano
Marta Mathéu, soprano
Lluís Vilamajó, tenor
Toni Marsol, baix

Divendres, 16 d’abril a les 22,00 h
BATEC DEL CLARINET ROMÀNTIC
Josep Fuster, clarinet
Isabel Hernández, piano

Divendres, 4 de juny a les 22,00 h
JORGE DREXLER

ALTRES CONCERTS

Diumenge, 21 de febrer a 19,00 h
CONCERT PER A VIOLÍ DE BRAHMS
Orquestra de Cambra de Vila-seca
Evelio Tieles, violí
Fernando Marina, director

Dissabte, 10 d’abril a les 20,00 h
CONCERT EXTRAORDINARI
Orquestra Camera Musicae
Marta Matheu, soprano
Xavier Graser, rapsode

Divendres, 14 de maig a les 22,00 h
CONCERT SIMFÒNIC
Orquestra de Cambra de Vila-seca

Divendres, 2 de juliol a les 22,00 h
EINE KLEINE NACHTMUSIK
Orquestra de Cambra de Vila-seca
(Evelio Tieles, director-fundador)
Cristian Chivu, concertino i director
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PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, per Carles Jansà

El dia 15 de gener, a l’Auditori Josep Carreras, va tenir lloc el Pregó de la Festa Major
de Sant Antoni, que va anar a càrrec de Joan Vilaltella Gran. Joan Vilaltella és un vila-
secà, nascut a Riudoms, fill de pare riudomenc i de mare vila-secana, però criat i viscut
a Vila-seca des dels primers mesos de la seva vida. Per això i perquè ell ho afirma,
cal considerar-lo com a persona molt vila-secana, com un gran vila-secà. Joan Vilaltella
és llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona i ha exercit de psicòleg en
la seva consulta privada de Barcelona. Ha participat en molts congressos i trobades,
ha donat moltes conferències, ha escrit molts treballs en revistes especialitzades i
en d’altres publicacions, etc. El Joan ha fet moltes coses.
El pregó es va basar en les seves vivències infantils i juvenils de Vila-seca. Vivències,
totes elles, molt vinculades amb els actes religiosos, però també socials, com la
solemne benedicció dels animals de pota rodona com mules, cavalls, eugues, rucs i
someres; l’antic i tradicional cós de cavalls locals; el ball de coques, etc. Va fer una
exhaustiva descripció històrica i llegendària del personatge de Sant Antoni Abad,
aquest ermità egipci que va arribar a Catalunya i a Vila-seca gràcies a la dominació
romana. Va parlar de la vida i de l’evolució de Vila-seca, del seu important passat
agrícola, de la implantació de la indústria química, de la implantació del turisme i de
l’espectacular creixement humà i urbanístic del poble.
El més positiu del pregó va ser la seva defensa de la Festa Major de Vila-seca; segons
ell, condició indispensable i estímul per a estimar-se al poble. Això d’estimar el poble,
segons ell i d’altres, és condició vital i transcendent per al progrés de la nostra vila.

SEGUICI

PREGO

SEGUICI

per Toni Bonet

La Festa Major d’Hivern de Vila-seca, Sant Antoni, gira al voltant
d’uns elements bastant definits i ordenats que configuren el cos de
la Festa, als que s’hi afegeixen alguns accessoris. Aquest fet
provoca que alguns veïns es lamentin que la festa és sempre igual
i no aporti idees noves.
En uns temps en què tot va molt de presa no hem d’oblidar que
alguns dels actes que actualment configuren la FM no fa tant que
hi son, alguns son recents (Tallers Infantils, Pallassòdrom, Seguici
Popular) i altres s’han reciclat (Tres Tombs). A més, estem parlant
d’una Festa Major i gairebé ja està tot inventat.

Seguici Popular

Seguici Popular

Cós de Sant Antoni
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 a Vila-seca en imatges

3 TOMBS

INFANTILS

3 TOMBS

ORQUESTRA

Hom que viu les festes podria recitar
de memòria l’actual esquelet: Seguici
Popular, Pregó de Festes, Tres Tombs,
Missa Major, Balls de Festa Major/
Carpes, Canonada, Correfoc, Cós de
Sant Antoni, Trobada Gegantera i Gala
de l’Esport. Hi afegim el Pallassòdrom
i altres elements que varien any rera
any i ja tenim la nostra FM.
S’ha recuperat l’Envelat (millor opció
que el Pavelló), hem tingut les
celebracions dels 20è i 25è aniversaris
del Ball de Diables de Vila-seca i l’Esplai
l ’Esclop, respectivament, cursa
atlètica, petanca i futbol de veterans,
teatre... Una festa que es podia haver
omplert amb algun altre element més.
Però deunidoret, força bé i molt
equilibrada, gràcies  especialment a
l’aportació de força entitats del poble. Paz Padilla

Benedicció dels animals

Tres Tombs

PallassòdromFira

Colles de les Carpes

Balls de Festa Major
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PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE DE JOSEP BARGALLÓ,
per Carles Jansà

El dia 23 de gener, dins els actes de la Festa Major, va tenir lloc a la
sala Pare Antoni Soler del Conservatori l’acte de presentació del volum
número 6 de Balls i danses de les comarques de Tarragona. Baix
Penedès i Tarragonès, escrit per Josep Bargalló i Badia.
Després de la intervenció de l’autor es va fer la presentació de l’obra
a càrrec de Joan Maria Pujals, amb una brillant i extensa exposició de
tot el contingut i del sentit i significat del treball presentat.
Va cloure els parlaments Josep Poblet, com a alcalde de Vila-seca i com
a president de la Diputació de Tarragona, entitat editora del llibre.
L’acte es va tancar amb la intervenció a l’escenari de dansaires de
l’Esbart Ramon d’Olzina.
Josep Bargalló, l’autor del llibre, és director de l’Esbart Ramon d’Olzina
des de fa quasi vint anys, quan Joan Maria Pujals i d’altres li van
proposar i adjudicar el càrrec. De fet, recordem molt bé anteriors
relacions de Bargalló amb el nostre poble, cap els anys 50 - 60 del passat
segle, amb les actuacions d’Els Amics del Folklore de Reus acompanyats
per la Copla la Selvenca de La Selva del Camp, a la Festa Major d’estiu

al pati del Centre Catòlic, grup de dansa reusenc del qual ell, Josep
Bargalló, n’era un ballador destacat.
Ara, des de fa uns quants anys ha buscat als arxius i parlat amb molta
gent d’una gran quantitat de pobles de tot allò relacionat amb els balls
de carrer i les danses folklòriques, manifestacions i expressions vives
i directes de la nostra cultura popular. Aquest és el fil conductor de sis
llibres, dels quals avui s’ha presentat el sisè, perquè hi apareixen els
nostres pobles.
L’obra és un arreplec d’unes 115 fitxes de balls i danses d’El Baix Penedès
i del Tarragonès. Cada fitxa, il·lustrada sovint amb fotografies, conté
una explicació de la dansa o el ball i una completa informació de la
partitura, del text si n’hi ha, del vestuari, dels passos, dels participants,
dels estris i de la coreografia expressada visualment amb els gràfics
corresponents. Dels nostres pobles s’hi relacionen els següents: de
Salou,  Ball de Bastons La Marxa de la Segregació, Ball de Bastons El
Rotllet, Ball de Gegants, Ball de Diables i Ball de Cap-grossos; i de Vila-
seca, Ball de Prims, Ball de La Pineda, Ball de Coques, Ball de Diables,
Ball de Cap-grossos, Ball de Gegants, Ball de Bastons La Creu. Dalt i Baix,
Ball de Bastons La Marxa i Ball de Cercolets.
L’existència d’aquest nou llibre enriqueix els nostres béns patrimonials.

GEGANTS

GEGANTS

PALLASS``ODROM

Festa Major de Sant Antoni  a Vila-seca en imatges

Pallassòdrom

Campionat de Butifarra

XXVIII Trobada Gegantera

Cós de Sant Antoni
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per Robert Rodriguez

20 anys escalfant l’ambient
Aquest any suposa una fita molt especial
en la història del Ball de Diables de Vila-
seca. Se’n compleixen vint anys des de la
seva creació.

Fa vint anys que cinc persones amb una il·lusió es van
reunir per donar vida a aquesta entitat, en un poble on
no se’n coneixia tradició pròpia: Robert Redón, Rosa M.
González, Bernadette Farriol, Carles Rovira i Xavier
Gómez. Algun cop ha de ser el primer i per aquí s’ha de
començar. Fos com fos, van aconseguir engrescar una
sèrie de persones que els van seguir. Vint anys i una pila
de correfocs després, la flama continua viva i ben viva.
Es calcula que al voltant de 300 persones han passat pel
Ball desenvolupant alguna tasca, ja fos cremant, tocant
el timbal, portant i repartint pirotècnia o ajudant en la
confecció de vestits i estris.
Aquest esdeveniment no es podia passar per alt, així que
els membres de l’entitat es van posar mans a la feina per
tal d’elaborar un programa d’actes commemoratiu que
recollís passat i present del Ball de Diables de Vila-seca.
La celebració va tenir inici el dia 15 de gener en la
participació en el Seguici. Abans de donar el tret de
sortida a la comitiva, es va escenificar el Ball de Sant
Miquel i Diables a la plaça de Voltes. Aquesta era una
iniciativa que feia temps que s’estava estudiant i,
enguany, l’aniversari ha estat l’excusa perfecta per
acabar-hi de donar l’empenta que necessitava per veure
la llum. Ara només cal que no quedi en un fet anecdòtic
i en properes festes majors formi part del programa d’una
manera fixa. És cert, però, que caldrà afinar la punta i
encrudir aquests versots, que van ser prou benevolents
en aquesta primera edició. Segurament va ser quelcom
fet expressament ja que, com es deia, Vila-seca és un
poble on res no dura i no era qüestió de cremar les naus
a la primera de canvi.
L’endemà dissabte va tenir lloc la inauguració oficial d’una
exposicio commemorativa on es podien veure imatges de
totes les èpoques, ceptres, samarretes i els tres vestits
que de moment s’han utilitzat per sortir a cremar. En el
mateix acte, es va fer entrega a l’Ajuntament d’un
diorama amb miniatures de diables, timbalers i, fins i tot,
públic en un correfoc. Durant tot aquell matí, la canalla
va poder participar de tallers a la mateixa plaça, on
podien dissenyar-se el seu propi mocador o retallar i
pintar figures de diables, així com practicar el toc dels
timbals.
Però el plat fort estava per arribar. Per a aquell vespre
es va preparar un correfoc especial amb la participació,
a banda de la colla local, dels diables Maleïts de Salou,
els del Morell i els de Riudoms. Un recorregut no gaire llarg
però intens va tenir el punt i final a la plaça de l’Església
amb una cremada conjunta de les quatre colles, traques
i focs d’artifici. Els diables van anar entrant a la plaça sota
una cortina d’espurnes situada a l’inici del carrer Major
que va dotar l’acte de gran espectacularitat.
Finalment, també s’ha aprofitat aquest aniversari per
engegar un web propi (www.diablesvila-seca.cat),
qüestió que també feia temps que voltava per aquests
diabòlics caps, i que l’Eduard Linares s’ha encarregat de
construir.
Malgrat l’alegria d’aquests dies de celebració, ha planat
en tot moment la directiva comunitària sobre l’ús
d’elements de foc i les reivindicacions han estat constants.

foto: JP Marquez
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GRAN CONCERT DEL CLARET PIANO QUARTET, per Carles Jansà

El dia 29 de gener es va inaugurar el programa de primavera de la temporada de concerts de l’Auditori Josep Carreras. Actuava el Quartet Piano
Quartet format per Gerard Claret, violí; Cristian Ifrim, viola; Lluís Claret, violoncel i Maruxa Llorente, piano. En una de les obres també s’hi va afegir
Mario Lisarde, contrabaix. Recordem molt bé el violinista Gerard Claret quan feia de professor a la nostra escola de música vila-secana de la plaça
d’Estudi, als anys 1970-75, i també donava concerts. Després, ell i el seu germà violoncelista han esdevingut dos artistes musicals de molt alta
categoria.
Aquí van interpretar el Quartet amb piano número 1 de Mozart, el Quartet amb piano op. 47 de Schumann i el Quintet amb piano i contrabaix,
Quintet la Truita de Schubert. Són tres importants i també conegudes composicions del repertori musical, totes elles magistralment interpretades
pels cinc músics. Un concert memorable.

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

COLONIALISME

Va ser l’estiu passat. Al mercat municipal. Concretament, a la parada de
l’Ataúlfo. Parlava amb la dependenta de com volia el peix quan de cop
i volta un desgraciat, perquè se n’ha de ser, de desgraciat, hi va ficar
cullerada tot dient: “¡En castellano!”. La dependenta i jo ens vam quedar
atònits. Qui es ficava entremig? Qui ens interpel·lava tan esquerpament?
Era un home que pel seu aspecte havia de provenir de l’Espanya més
rància. Ens recriminava ni més ni menys que parléssim en català, la nostra
llengua, i no en la seva. La primera resposta meva, automàtica, va ser:
“Doncs vas bé, cirerer!”. I vaig continuar parlant en català. Què s’havia
cregut, aquell desgraciat! Però ja no va ser igual. Fruit de la violència
verbal de què havíem estat objecte i de la indignació reprimida que ens
picava per dins, les paraules ja no van tornar a brollar amb l’alegria
d’abans. El malparit, perquè s’ha de ser malparit per fer el que aquell paio
va fer, ens havia xafat la conversa.
Aquest desagradable episodi m’ha vingut al cap en saber que més d’un
centenar de veïns de Salou (russos, brasilers, cubans, indis, senegalesos

MÉS NUCLEAR. QUIN PAL!

El Magatzem Temporal Centralitzat, vaja l’MTC, tot un joc de despropòsits
per amagar el veritable sentit de Cementiri de Residus Nuclears d’alta
activitat, hauria d’anar a Pals. Amb això es faria realitat un dels desitjos
d’un dels grans de les lletres catalanes: Josep Pla. En el llibre que Xavier
Febrés li va dedicar es recull la vocació atòmica de l’escriptor gironí, que
va intentar que la primera inversió nuclear a Catalunya anés a parar
a l’Empordà. Al seu dietari explica les seves gestions i com va intentar
sense embuts aconseguir aquella inversió, que va acabar anant a la
platja de Vandellòs, i que en un dels seus grups ja ha tancat portes.
Pla bevia dels projectes nuclears francesos i pensava que una central
seria cosa bona.
És clar que si tampoc no hi van posar Vandellòs II  ni cap de les d’Ascó,
ara podrien corregir l’oblit amb el magatzem. És clar que posats a
equilibrar el territori, també haurien pogut posar una central per
província, i ara que anem de cara a les vegueries encara tindríem més
llocs per al magatzem.
Això si penséssim en clau estrictament catalana. Però si seguíssim
pensant en reequilibrar, i sempre s’insisteix que ens ho mirem tot amb
bons ulls, per què no es fa una distribució més equitativa de la química
també? I de les tèrmiques què me’n diuen, i dels “molinets” i de les de
cicle combinat... Per què no es descarrega la balança. Per què es torna

a pensar en les nostres comarques un cop més amb una inversió que
planteja més interrogants que certeses? Ara se’ns dirà que no després
de tenir les nuclears, no es pot negar a Ascó la possibilitat d’optar a
acollir una inversió de 700 milions d’euros i un pagament anual de 8
milions més.
I que aquest cop sí , al costat del cementiri i floriran un seguit
d’empreses. Se’ns posa l’exemple del magatzem holandès, és clar que
aquell és l’escala del que s’hauria de fer aquí, o a qualsevol altre dels
punts que ho han demanat arreu d’Espanya. És cert que Ascó ha
treballat fort la seva candidatura, ben assessorada i defensada, i que
la majoria dels seus “competidors” semblen trets d’una pel·lícula de
Berlanga. Tothom els dóna com a favorits, tenen tren i terrenys
reservats.  Algú es pensa que Zapatero no ho posarà a Ascó perquè
el Govern i el Parlament de Catalunya s’hi oposin? No heu vist el Ministre
d’Indústria com espera la carta del President Montilla, on li dirà que
a Catalunya ja tenim coberta la solidaritat i contribució d’energia
nuclear?
Però vaja, ja es veu que els columnistes de Barcelona, que deuen tenir
l’alè de les elèctriques al clatell, comencen a tractar d’estúpid qui s’hi
oposa i, a més, com diuen a les Terres de l’Ebre aquests dies : “algú
es pensa que si fos una cosa bona ens ho donarien a naltros”. És a
dir, que si no vols caldo, una tassa més. Quin pal!

i molts altres) s’han quedat sense plaça per
estudiar el català. Volien apuntar-se als
cursos que ofereix el Consorci de
Normalització Lingüística, però just el primer dia de
matrícula, a mig matí, després de fer-hi cua
durant hores, els van dir que ja podien tornar
cap a casa, que no hi havia lloc per a ningú més.
El més fort és que a alguns ja els va passar el mateix l’any
passat.
Salou és ple de persones de fora. Sorprèn, però, que la gent aparentment
més estrangera, la que sovint despectivament és etiquetada d’immigrant,
és la que més voluntat d’integració manifesta. En canvi, quants espanyols
coneixeu que facin l’esforç de parlar en català, d’atendre’t en català
quan vas a comprar? (ja no dic que l’aprenguin!). I a sobre encara miren
de reüll els qui consideren immigrants, oblidant que ells ho van ser abans.
En realitat, són els intolerants i els xenòfobs els que estan fora de lloc,
els que sempre seran forasters vagin on vagin, perquè no tenen cap
interès d’integrar-se. És més, Catalunya, el català i els catalans, se’ls
en fot. La seva mentalitat és purament colonialista. Com la d’aquell
desgraciat.

Crònica musical
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per Antoni Mas
A la fresca

-Noi! de fresca res! això és fred, però fred!...
-Com diu Rovira “el Ros”: La gent diu que fa mal
temps, doncs no! Fa temps del temps, a l’hivern
fred, que és el que toca, però com que de tot
ens hem de queixar...
-Una vegada que el pare va anar a Lleida, en
un dia d’aquells de boira i molt de fred, quan era
a l’estació del tren per tornar va anar als
pixadors per treure´s un pes del damunt. Però
els dits de la mà estaven tan gelats que no hi
havia manera de desfer-se els botons de la
bragueta. Després el menut no es volia deixar
agafar perquè deia que allí dintre estava molt
calentet, només la necessitat d’evacuar el va
convèncer i, quan va ser el moment de tornar
a botonar-se’ls, ja no va poder fins que va
arribar aquí a casa...
-Ara que parleu de fred. Jo vaig fer la “mili” a
Saragossa a l’Acuertalamiento de San
Lamberto. Un dia d’hivern que bufava el “cierzo”
i que feia una gelor de Déu n’hi do, era al
menjador de la caserna, sopant amb el Julià
que era de Rubí. Amb això que s’acosta el
brigada Arcellana, també anomenat “brigada
Zipote”. Aquest  renom li venia pel fet de que
ell cridava als soldats: Zipote!, i no sabia que
l’únic “zipote” que hi havia en aquell lloc era ell.
Bé, segueixo, s’acostà cap a mi i em diu: “Cabo,
esta noche estoy de suboficial de guardia en su
escuadrilla y voy a dormir allí. Quiero que me
hagan la cama con ocho mantas, cuatro entre
el colchón y yo, y las otras cuatro encima para
taparme, porque usted no sabe lo que es pasar
frío. Yo estuve en la Siberia con la División Azul,
durante la Segunda Guerra Mundial y allí sí que
hacía, ¡pero que mucho frío!. En la estepa, los
rusos no dejaron nada en pie y no teníamos
dónde resguardarnos. Así buscamos un hoyo
grande, pusimos un palo derecho y allí
apoyamos unas chapas que nos hacían de
tejado con una estufa enmedio y  todos juntos
apretados a su alrededor para recibir un poco
de calor. Claro, llegaba un momento que si
tenías ganas de mear, como al lado de la estufa
no podia ser, tenías que salir fuera, y fíjese si
hacia frío que empezabas a mear y al momento
se quedava el líquido helado en forma de
arquillo. Pero cuando la necesidad era ir de
vientre la cosa se complicaba, porque te hacían
alejar y allá en medio de la helada estepa,
quedarte con el culo al aire era molesto, peor
era que, lo que del cuerpo  te salía quedaba
enseguida congelado como un palo, y si por
aquellas cosas y con el viento que hacía te
empujaba hacia atrás, se te volvía a meter todo
para dentro. O sea, que como yo ya sé lo que
es pasar frío, haga lo que le he ordenado,
entendido cabo?”...
-A sus órdenes mi brigada! – Li vaig contestar,
i l’home es va girar i va marxar.
-Aquest home és un fastigós! Mira que haver
d’explicar les seves aventures a Sibèria, ara
mentre sopem! ja m’ha fet passar les ganes de
sopar!...
-Coi Julià! doncs a mi la gana no me la farà
perdre. I vaig seguir sopant...

L’any Chopin, l’any Schumann… el 2010 és un
any destacat pels músics i aficionats al piano
romàntic ja que es commemora el bicentenari
de dos dels grans músics i pianistes més
representatius del romanticisme musical
europeu: Frederic Chopin i Robert Schumann.
Els dos compleixen amb els requisits del
romanticisme més pur, una vida turmentada i
complicada i una mort jove.
Schumann tenia gran facilitat per escriure
melodies curtes, les obres de gran envergadura
poden resultar massa denses i es poden fer
feixugues el primer cop que les escoltem. Va
ser un home molt inquiet intel·lectualment,
molt interessat per la literatura des de ben
jove. Va ser creador-fundador d’una revista
de crítica musical i d’una mena de societat
secreta anomenada “La lliga de David” de la
qual se’n sap poc, però sembla ser que el
principal interès era anar en contra del que ells
consideraven art banal i de teatralitat i
virtuositat gratuïta. La seva inquietud literària
i la personalitat complexa el van dur a assignar-
se dos noms ell mateix, Eusebius i Florestan.
Eusebius vindria a ser la seva vessant més
reflexiva i somiadora i Florestan la vessant més
apassionada i extrovertida. Firmava els escrits
que publicava amb aquests noms i més endavant
van aparèixer reflectits dins les seves obres,

Cròniques Disperses
per Jordina Setó

Correu Obert
Lluís Prenafeta: secretari de presidència del
president Pujol del 1980 al 1990. Dimitiria a
inicis del 1990 desprès de ser acusat d’aprofitar-
se del càrrec públic, per interessos personals
en la concessió de serveis i equipaments per
la Generalitat. Vinculat en diferents presumptes
trames de corrupció, sempre va ser absolt. El
Jutge instructor va ser Lluís Pasqual Estivill.
Actualment implicat en l’operació “Pretoria”.

Macià Alavedra: conseller d’economia del 1989
al 1997, el seu mandat va estar marcat per la
seva estreta relació, amb Javier de la Rosa i
Lluís Pascual Estivill, l’un i l’altre condemnats
per diversos delictes econòmics. Alavedra mai
se li va imputar cap càrrec, encara que es va
forçar la seva dimissió per l’estreta relació amb
Pasqual Estivill. Alavedra, dintre de la
Generalitat representava el que a CIU
s’anomenava “sector de negocis” del qual
formaven part, Lluís Prenafeta i Jordi Pujol
Ferrusola. La principal obra de govern
d’Alavedra va ser la promoció d’un parc
d’atraccions a Tarragona (que desprès es diria
Port Aventura), que va impulsar Javier de la
Rosa, que a la vegada es va veure embrutit
per un aval de 1.000 milions de pessetes,
concedit de manera irregular per la Generalitat
(aquí es on va rebre de retruc Caixa Tarragona
que va ser qui hi va posar els diners, sense
tenir suficients garanties). Tot això i molt més
quan Alavedra controlava les finances de la
Generalitat.

com per exemple en els cicles de peces curtes:
el Carnaval, Papillons o  Les Danses de la Lliga
de David, on la confrontació d’aquests dos
caràcters és molt òbvia. El simbolisme és molt
present dins la música de Schumann. Recordem
que les notes en idiomes no llatins, són lletres,
és a dir: A-B-C-D etc igual a les notes La-Si-Do-
Re etc. Jugant, doncs, amb les lletres sabem
que en moltes peces jugava amb les notes C –
A (do-la) en referència a la seva estimada Clara
S. Així doncs la música de Schumann amaga
molt de significat.
Va ser al voltants de 1830 quan Schumann va
descobrir a Chopin i va esdevenir-ne un
seguidor fidel Chopin; en un dels seus articles
a la revista que va fundar es va declarar
descobridor del geni a Alemanya. L’article
finalitzava amb la cita: “Treguint-se el barret,
senyors, heus aquí un geni!”. La música de
Chopin no és tant cerebral com la de Schuman;
d’entrada destaca per la gran expressivitat
que desprenen les seves obres, amb unes línies
llargues que imiten el bell canto. Molt sovint
eren transcripcions directes d’improvisacions
seves. Els seus acompanyaments i el tractament
de l’harmonia van significar un gran avenç per
la seva originalitat i novetat. Compositors com
Franz Liszt en van ser clarament influenciats.

Actualment implicat en l’operació “Pretoria”.
Segons paraules de Jordi Pujol, Prenafeta i
Alavedra, són dos amics personals que han fet
molt per Catalunya, però es veu que encara
havien fet molt més per ells.

Joan Maria Pujals Vallvé: alcalde de Vila-seca
del 1983 al 1991 i president de la Diputació de
Tarragona del 1988 al 1992, especialista en la
compra i expropiació (o espoli)  de terrenys a
preu de saldo.
Actualment implicat en el cas “Can Domenge”.

Si parem atenció en les dates veurem que tots
aquets prohoms de CIU, van coincidir en el
temps mentre es feia l’operació d’espoli dels
terrenys del parc temàtic Port Aventura. Si
aquesta operació es feia en vistes a millorar el
sector, tan econòmica com estructuralment,
amb més motiu per indemnitzar els afectats per
l’expropiació dels terrenys de manera decent.
Analitzant la seva trajectòria, un diria que allò
va ser una operació d’aprenentatge, amb
vistes d’aplicar-ho en altres llocs del país el dia
de demà.
L’any 2010 és any d’eleccions. Cal que la gent
tingui memòria de tot el que a passat durant el
2009 i abans, per passar comptes  als polítics.
Ja prou de xerrameca barata i d’intoxicar la
gent amb falses promeses que ells mateixos
saben per antuvi que desprès no compliran. Si
van a la política per la civadera, que tinguin la
honradesa de dir-ho públicament.
La crisis tard o d’hora acabarà afectant-nos a
tots. Coneix algun  polític que  passi penúries
econòmiques per culpa de la crisis?

Josep Forasté Saltó
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Plens i Juntes de Govern
Ple de gener de Salou

El passat dia 27 de gener tingué lloc el ple
ordinari del mes de gener de l’Ajuntament
de Salou. Dos dies abans havia tingut lloc
un ple extraordinari, amb un únic punt a
l’ordre del dia que no era altre que
l’aprovació de la concessió d’una medalla
d’or commemorativa dels 20 anys de
l’Ajuntament de Salou a tots els regidors
de la Junta Gestora i del consistori. La
moció de l’equip de govern es va aprovar
amb els seus vots afirmatius i els vots en
contra de l’oposició.
Tornant al ple ordinari, els següents foren
els assumptes més importants que s’hi
van tractar:
En informació de la presidència, es va
presentar la moció sobre finançament
dels municipis turístics anunciada a FITUR
dies abans. La moció demana que el
finançament es faci a partir de “la població
assistida i no la censada”. L’Ajuntament
de Salou, amb 27.000 habitants censats,
rep actualment transferències de l’Estat
per valor d’uns 7 milions d’euros, però
tenint en compte la població flotant,
d’unes 97.000 persones a l’estiu, amb
puntes de 200.000, n’hauria de percebre
uns 20, segons els seus càlculs, per garantir
un nivell adequat de serveis com els de
seguretat ciutadana; recollida i tractament
de residus; neteja; manteniment de la
xarxa d’aigua, llum i clavegueram;
conservació de carrers; mobiliari urbà i
espais verds. El desfasament en els
ingressos, segons es plany la moció, genera
“un desequilibri financer de caràcter
estructural difícil de sostenir a mitjà i llarg
termini”, que posa en perill el pressupost
municipal, però també la competitivitat
d’un sector que crea molts llocs de treball.
L’actual model de finançament té en
compte només la població de dret i les
segones residències, i en canvi no té

present l’estacional turística ni l’ocasional.
Per això, d’entrada, demana de l’Estat
una “definició més àmplia i adequada a
les necessitats reals” del que són
“municipis turístics” mitjançant el
“desenvolupament reglamentari de
mesures fiscals i administratives per tal
de concretar les condicions i
procediments” pels quals els ajuntaments
poden demanar la declaració de municipi
turístic. Això comportaria, per exemple,
que es comptabilitzessin les places
d’allotjament turístic del municipi a l’hora
computar els ingressos a percebre, o
que es tinguessin en compte altres
indicadors, com ara els residus realment
generats, el consum d’aigua, etc.
La moció adverteix sobre la necessitat
de millorar el finançament, ja que alerta
que “una recaptació massa basada en
l’activitat immobiliària i urbanística pot
resultar poc compatible amb un model
de turisme sostenible i respectuós amb
el territori, com es pretén”.
El text proposa la reforma de les
participacions en els impostos de l’Estat,
regulada per la llei d’hisendes locals, una
petició que va en la línia de la de la
Federació estatal d’hotelers, que vol
que aquests municipis percebin l’IVA
generat per la seva activitat turística i
econòmica. La moció proposa la creació
d’una associació de municipis turístics
que defensi els seus interessos, reclama
també a la Generalitat que canviï els
criteris per dotar millor econòmicament
més aquests ajuntaments. A més, li
reclama específicament que es faci
càrrec de la gestió de les platges o que
“assumeixi subsidiàriament” els costos i
despeses per actuacions de neteja i
manteniment, però també per
socorrisme i salvament, reclamació que
cal suposar que aniria acompanyada del
traspàs a la Generalitat de la recaptació
en concepte de concessió dels populars

“xiringuitos” platgers.
Finalment, la moció va resultar aprovada
amb els vots favorables de l’equip de
govern i de RDS, amb les abstencions de
PSC, UDC i del regidor Salvador Pellicé.
Tots els grups es van mostrar partidaris
d’ampliar en el temps i en l’import
econòmic una moció presentada per RDS
que demanava 3.000 euros d’ajut per als
damnificats pel terratrèmol d’Haití. En els
propers 3 anys es faran noves
contribucions.  La Junta de Govern Local
ja havia aprovat un ajut en el mateix
sentit.
En assumptes de gestió del territori i
medi ambient, es va presentar a aprovació
l’acord de la Junta de Govern al qual
fèiem referència al Noticiari Breu relacionat
amb els projectes finançats amb càrrec al
Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat
Social. L’oposició es va mostrar en
desacord amb els projectes escollits,
bàsicament per la no inclusió de l’Escola
Oficial d’Idiomes, projecte que segons
Granados impulsarà l’actual equip de
govern. Per absència del regidor de FUpS
David Ninyà, la votació va registrar un
empat tècnic, que es va resoldre gràcies
al vot de qualitat de l’alcalde.
En el torn de precs i preguntes es va
comunicar que es durien a terme obres
de manteniment a Covamar, després
que l’actual govern va descartar executar
un projecte de remodelació que preveia
contribucions especials. Segons el regidor
d’Urbanisme, Marc Montagut, ja s’està
treballant en els tràmits de contractació
de tres tipus de treballs diferents: la
millora de les voreres en els punts on
estiguin malmeses, la nova pavimentació
del barri i l’acabament dels treballs per a
la connexió del nou col·lector de pluvials
que voreja l’autovia C-31b, a l’entrada de
la urbanització. Segons Montagut, les
obres haurien d’estar acabades abans de
l’estiu.
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Plens i Juntes de Govern
Juntes de govern de
Vila-seca

Vila-seca presenta quatre projecte
al Fons Estatal per a l’ocupació i la
sostenibilitat
La junta de govern local ha aprovat els
quatre projectes que presentarà
l’Ajuntament al Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat (FEOS).
D’una banda, es demana subvenció per
a l’adequació de l’Antic Conservatori, de
la plaça d’Estudis. L’objectiu és millorar
l’accessibilitat i eliminar les barreres
arquitectòniques d’aquest edifici que al
llarg de la seva història ha tingut diversos
usos, des d’escola, a mercat i
conservatori. D’aquesta manera
s’afavorirà el seu ús com a espai destinat
a usos socials, culturals i educatius. La
intervenció suposarà una inversió de
327.606,82 euros. La redacció d’aquest
projecte de millora ja ha sortit a licitació
amb un pressupost inicial de 52.200
euros.
El segon projecte aprovat contempla
l’ampliació del centre cívic de la Pineda.
En aquest cas s’ha previst una despesa
global de 588.854,13 euros.
D’altra banda, l’Ajuntament ha acordat
presentar al programa d’ajuts estatal les
obres de millora i adequació de les
instal·lacions esportives del nucli de la
Plana. Aquest és el projecte més quantiós
dels aprovats i compta amb un pressupost
de 664.680 euros.
El darrer dels projectes aprovats és el
condicionament del local municipal que
hi haurà als baixos de l’edifici que s’està
construint al carrer de la Riera número
57. Abans aquest espai corresponia a
l’Associació de Veïns de la Formiga. En
aquest cas la despesa prevista és de
150.975,48 euros.
La subvenció que es demana a l’Estat
permetrà cobrir l’execució dels treballs i
també la direcció de les obres.
Tots aquests projectes són de nova
planificació i no estan inclosos en els
pressupostos municipals, tal i com
requereix la convocatòria estatal.
S’hauran d’executar al llarg d’aquest
2010.
D’altra banda, l’Ajuntament ha demanat
l’ajut de l’Estat per finançar diverses
despeses de l’àmbit social i educatiu.
Aquesta és la principal novetat que
presenta aquesta convocatòria d’ajuts
estatals respecte la de l’any passat, en
què només es van finançar obres.

En aquest cas,
l’Ajuntament ha
d e m a n a t
finançament per
cobrir les
despeses de
neteja dels
centres escolars
del municipi, que
pugen a
3 1 6 . 2 4 3 , 6 2
euros. També es
sol·licita un ajut
per fer front a les
despeses de
consergeria de
quatre centres
escolars, per un
import de
1 1 7 . 7 5 6 , 3 8
euros.

S’inicia la
tercera fase de
reforma del
nucli antic
Les obres de la
tercera fase de
reforma del nucli
antic han
començat aquest
mes de gener. Els
treballs, que
c o s t a r a n
9 1 3 . 7 1 3 , 3 9
euros, els realitza
l ’ e m p r e s a
Agrovial SA. Els
treballs s’han
iniciat pel carrer Verge de la Pineda, en el
tram que va de la plaça d’Estudis fins a la
dels Països Catalans, que ja està totalment
aixecat.
Com en la resta dels carrers del centre
històric que ja s’han remodelat, les obres
serviran per canviar tota la xarxa de serveis.
També s’hi implantarà el disseny de
plataforma única, de tal manera que les
voreres i la calçada seran empedrats i
quedaran al mateix nivell.
Aquesta és la darrera fase de la reforma
del nucli antic. Inclou la reforma dels
carrers Verge de la Pineda, Sant Pere,
Sant Antoni, Sant Josep, Santa Bàrbara i
les places d’Estudis i Sant Esteve. Els
treballs s’aniran executant en diferents
trams.

Expropiació de terrenys
L’Ajuntament ha donat llum verda a
l’expropiació de dos terrenys. El primer
està situat a la partida dels Estanys, a la

Pineda. Una part del solar es destinarà a
zona verda i una altra a un vial, segons
està contemplat en el Pla General. El
preu de l’expropiació s’ha fixat en 80.000
euros.
L’altre terreny es troba al polígon 8 de
Vila-seca i està afectat pel projecte de
reforma de la Raval de la Mar, la carretera
que uneix Vila-seca i la Pineda (TV-
3148), segons l’estudi informatiu aprovat
per la Diputació. En aquest cas
l’expropiació costarà 101.910 euros.
Per poder tirar endavant aquestes dues
operacions l’Ajuntament necessitarà
l’informe favorable de la conselleria de
Governació, a la qual s’ha tramès tota la
documentació pertinent.

Nou sistema informàtic a
l’Ajuntament
La junta de govern local ha adjudicat a
l’empresa Infordisa SA la instal·lació d’una
plataforma de virtualització dels sistemes
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informàtics de l’Ajuntament. Aquesta
intervenció té un cost de 40.000 euros.
Programa de vacunació als centres
escolars
La junta de govern local ha encarregat a
l’Àrea Bàsica de Salut que assumeixi els
programes de vacunació en els centres
escolars d’infantil, primària i secundària
del municipi. Ja fa anys que l’ABS de Vila-
seca duu a terme aquesta tasca.
Segons l’establert, als alumnes de P-4 se’ls
faran exàmens de salut. Als alumnes de 6è
de primària se’ls posarà la vacuna
antihepatits A+B i la de la varicel·la. A les
nenes d’aquest curs també se’ls administrarà
la vacuna del papil·loma humà. En els cas
dels estudiants de 2on d’ESO se’ls posarà
la vacuna antitetànica i antidiftèrica.
Les despeses d’aquest programa de salut
les cobrirà l’Agència de Protecció de la
Salut de la Generalitat.

Donació d’un quadre al fons local
L’entitat ArtSalut ha donat el quadre “La
Ola” a l’Ajuntament, per tal que l’incorpori
al fons artístic del patrimoni municipal.
Aquesta és una de les obres que es van
exposar el mes d’octubre a la sala

polivalent de l’ajuntament, en motiu
d’una mostra organitzada per aquesta
associació en contra del càncer de
mama.

Equipament del centre logístic
municipal
La junta de govern local ha aprovat la
compra d’un carretó elevador per al
centre logístic municipal. El
subministrament d’aquest aparell s’ha
adjudicat a l’empresa Comercial Marsal,
SA per un import de 17.950 euros.
El centre logístic municipal està situat al
polígon l’Alba i s’ha construït gràcies al
finançament del Fons Estatal d’Inversió
Local.

Subvencions
- 500 euros per a l’Associació

Ment i Salut la Muralla per al seu
projecte d’hort ecològic amb
caràcter terapèutic en què
participen 10 persones.

- 390 euros per al Casal de la
Dona de Vila-seca per poder
assistir a la Marató de TV3 que
es va fer el passat 13 de
desembre.

APARTAMENTS TURÍSTICS
LLOGUER I SERVEIS

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

LA PINEDA
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FUTBOL

1a Categoria Territorial Grup 6
Vila-seca / Remolins   1-2
La Canonja / Vila-seca    4-0
Reddis / Vila-seca     2-0
Vila-seca és 17è, amb 4 pg, 2 pe, 12 pp
i 11 punts

2a Categoria Territorial Grup 2
Vila-seca B / Esola SpiSP    2-3
Salou / Alhambra     3-2
Vila-seca B / Bonavista     0-3
Alcover / Salou      1-4
Vila-seca B / Salou     0-2
Riudoms / Vila-seca B     1-0
Salou / La Selva   2-4
Salou és 2n, amb 13 pg, 3 pe, 3 pp i 42
punts
Vila-seca B és 15è, amb 4 pg, 4 pe, 11 pp
i 16 punts

3a Categoria Territorial Grup 23
Salou B / Riudecols     3-0
Vilafortuny / Salou B    1-1
Salou B / Montbrió    3-3
La Selva / Salou B    3-2
Salou B és 6è, amb 6 pg, 4 pe, 5 pp i 22
punts

Juvenil 1a Divisió Grup 8
Vila-seca / La Selva    9-0
Bonavista / Vila-seca  1-1
Vila-seca / L’Hospitalet    3-1
Vila-seca és 7è, amb 7 pg, 4 pe, 5 pp i 25
punts

Juvenil 2a Divisió Grup 7
Vila-seca B / Baix Camp     3-3
Cambrils B / Salou    8-1
Pastoreta B / Vila-seca B    3-1
Salou / Tarragona    1-1
Alcover / Vila-seca B     1-3
Vila-seca B / La Granja    2-2
Salou és 7è, amb 6 pg, 3 pe, 3 pp i 21

punts
Vila-seca B és 8è, amb 5 pg, 4 pe, 4 pp
i 19 punts

Cadet 1a Divisió Grup 13
Montblanc / Vila-seca     2-1
Santes Creus C / Salou    0-1
Vila-seca / Nàstic C    1-1
Salou / Escola Valls    1-3
La Floresta / Vila-seca      4-2
Torreforta / Vila-seca     5-1
Salou / Morell     1-1
Pare Manyanet / Salou     1-5
Salou és 6è, amb 9 pg, 3 pe, 5 pp i 30
punts
Vila-seca és 6è, amb 4 pg, 3 pe, 9 pp i 15
punts

Cadet 2a Divisió Grup 7
Salou B / Vila-seca B     3-4
Les Borges / Salou B     5-1
Vila-seca B / Pastoreta    0-7
Salou B / Duesaigües     1-5
Alcover B / Vila-seca B     9-4
L’Hospitalet / Salou B     0-1
Vila-seca B / Bonavista   1-7
Vila-seca B és 12è, amb 4 pg, 1 pe, 10 pp
i 13 punts
Salou B és 13è, amb 4 pg, 1 pe, 10 pp i
13 punts

Infantil 1a Divisió Grup 13
La Salle Reus / Salou      1-7
Vila-seca / Morell     1-8
Salou / Nàstic B     1-3
La Floresta / Vila-seca      2-1
Tancat / Vila-seca    7-3
Salou / Escola SPiSP         3-3
Vila-seca / Salou      4-3
Salou és 11è, amb 4 pg, 6 pe, 7 pp i 18
punts
Vila-seca és 12è, amb 5 pg, 3 pe, 9 pp i
18 punts

Aleví 1a Divisió Grup 13
Constantí / Salou    7-2

Morell / Salou    5-1
Salou / Nàstic B       1-6
L’Hospitalet / Salou    6-0
Salou és 14è, amb 1 pe, 16 pp i 1 punt

Aleví 2a Divisió Grup 38
Vila-seca A / Pastoreta    2-0
La Selva / Vila-seca A         1-1
La Salle Reus B / Vila-seca A   0-4
Vila-seca A és 1r, amb 12 pg, 2 pe i 38
punts

Aleví 2a Divisió Grup 39
Vila-seca B / Sant Salvador    7-2
Vila-seca B / Joventut Bisbalenca  8-0
Vila-seca B és 2n, amb 10 pg, 1 pp i 30
punts

Benjamí 7 1a Divisió Grup 9
Salou / Astorga   2-4
Nàstic B / Vila-seca    3-3
Vila-seca / Escola SPiSP 4-1
Pare Manyanet / Salou     1-2
Vila-seca / Vidal i Barraquer    6-1
La Canonja / Salou     9-1
Vila-seca és 8è, amb 8 pg, 2pe, 6 pp i 26
punts
Salou és 15è, amb 1 pg, 15 pp i 3 punts

Pre-benjamí F7 Grup 25
Riudoms / Salou    7-5
Vila-seca / Santes Creus     5-3
Salou / Pastoreta B       6-1
La Selva B / Vila-seca   0-12
Cambrils B / Vila-seca    4-4
Salou / Torredembarra     5-0
Vila-seca / Salou     3-0
Vila-seca és 1r, amb 12 pg, 1 pe i 36
punts
Salou és 3r, amb 8 pg, 1 pe, 4 pp i 28
punts

Femení 1a Divisió Grup 1
Unificació Prat / Salou   4-2
Salou / Reus Deportiu      1-2
Salou / Igualada   0-2
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Salou és 18è, amb 1 pg, 1 pe, 16 pp i 4
punts

FUTBOL SALA
Divisió de Plata Grup Sud
Tobarra / Laguna-Playas Salou     6-2
Laguna-Playas Salou / Jumilla   4-4
Laguna-Playas Salou / Albacete    7-6
Caravaca / Laguna-Playas Salou    7-4
Laguna-Playas Salou és 14è, amb 5 pg, 2
pe, 11 pp i 17 punts

Primera Nacional Grup 5
Fabara / Vila-seca    4-8
Vila-seca / Martorell   5-5
Vila-seca és 11è, amb 6 pg, 1 pe, 3 pp i
13 punts

Primera Nacional B Grup 2
S. Andreu de la Barca / Salou    4-1
Pallejà / Salou       5-3
Salou / Sant Vicenç      7-4
Can Tito / Salou      3-1
Salou és 8è, amb 6 pg, 2 pe, 7 pp i 20
punts

2a Divisió Territorial Grup 6
Salou / Despertaferro       6-6
Vinyols B / Salou    0-9
Salou / Vilaplana       2-2
Salou és 3r, amb 6 pg, 3 pe, 2 pp i 21
punts

Divisió d’Honor Juvenil sala Grup 1
Salou / Mollet     4-4
Salou és 13è, amb 1 pg, 3 pe, 7 pp i 6
punts

1a Divisió Juvenil Grup 4
Amposta / Salou B     5-2
Salou B / Reus Futsal     6-2
Salou és 5è, amb 3 pg, 1 pe, 7 pp i 10
punts

1a Divisió Cadet Grup 4
Altafulla / Salou          2-4
Salou / Reus Futsal     2-7
Salou és 2n, amb 5 pg, 1 pe, 3 pp i 16
punts

1a Divisió Femenina sala Grup 3
Móra d’Ebre / Salou     1-5
Salou / Montblanc     1-3
Salou és 4t, amb 4 pg, 1 pe, 5 pp i 13
punts

BÀSQUET
Lliga EBA Grup C
GAM Vila-seca / Arenys    84-85
GAM Vila-seca / SEDIS      86-77
Lleida / GAM Vila-seca       80-71
GAM Vila-seca / Mataró     74-79
GAM Vila-seca és 11è, amb 5 pg i 10 pp

Territorial 1a Categoria Masc. G1
La Canonja / Vila-seca      47-41
Vila-seca / La Salle Reus B     80-56
El Vendrell / Vila-seca   36-57
Reus Ploms / Vila-seca    52-75
Vila-seca és 1r, amb 14 pg i 1 pp

Territorial 2a Categoria Masc. G1
Montblanc S21 / Salou S21      89-64
Despertaferro / Salou S21    51-50
Salou S21 / Torredembarra S21     81-
7 1
Móra d’Ebre S21 / Salou S21      92-93
Salou S21 és 6è, amb 7 pg i 6 pp

Junior Masc. Nivell A 2a fase G5
Salou / Puigcerver La Salle 93    35-100
Nàstic MF / Salou        81-56
La Selva / Salou      63-57
Salou és 10è, amb 3 pp

Júnior Masc. Nivell B 2a fase G6
Salou / Móra d’Ebre   55-67
CN Reus Ploms / Salou      131-33
Salou / Alcanar     68-59
TGN Bàsquet B / Salou   63-45
Salou és 9è, amb 1 pg i 3 pp
Cadet Masc. Nivell A-1 Grup 11
Vila-seca / TGN Bàsquet       53-41
Torredembarra / Vila-seca    70-45
Nàstic MF / Vila-seca        33-67
Vila-seca / Pare Manyanet    49-70
Vila-seca és 7è, amb 2 pg i 2 pp

Cadet Masc. Nivell B-2 Grup 14
ADT / Vila-seca        18-68
S. Cor TGN Bàsquet / Vila-seca    68-43
Vila-seca / Cambrils     74-36
Vila-seca és 1r, amb 2 pg i 1 pp

Pre-infantil M. Nivell B 2a fase G6
S. Cor TGN Bàsquet / Vila-seca      65-
6 0
Vila-seca / CBT Carmelites     41-54
La Salle TGN / Vila-seca      58-50
Vila-seca és 7è, amb 3 pp

Territorial 1a Cat. Femení Grup 6
Vila-seca / Salou Kalea      50-48
Salou Emimon / Aguiles     22-75
AAEET B / Salou Emimon     83-15
Salou Kalea / Montblanc        60-45

TGN Bàsquet B / Vila-seca    38-31
Vila-seca / Torredembarra     45-48
Alcover / Salou Emimon       34-30
Salou Kalea / AAEET B     64-57
Cantaires / Vila-seca       45-52
Salou Emimon / La Selva      23-55
TGN Bàsquet B / Salou Kalea     51-57
Vila-seca és 3r, amb 10 pg i 5 pp
Salou Kalea és 6è, amb 10 pg i 5 pp
Salou Emimon és 11è, amb 1 pg i 14 pp

VOLEIBOL
1a Divisió Masc. Grup B
Permanència
Salou / Elx       3-2
València / Salou        3-1
Vall d’Hebron / Salou      3-0
Salou és 5è, amb 1 pg i 2 pp
1a Divisió Sènior Femenina
Bordils / Salou       1-3
Salou és 11è, amb 5 pg i 6 pp

2a Divisió Juvenil Femenina Grup B
Sant Just / Escola Elisabeth    3-2
Salou / Valldoreix                  1-3
Salou / Rubí                 3-0
Escola Elisabeth / Carles Vallbona    3-0
Rubí / Escola Elisabeth     1-3
L’Hospitalet / Salou    0-3
Salou és 5è, amb 7 pg i 5 pp
Escola Elisabeth és 7è, amb 4 pg i 8 pp

2a Divisió Cadet Femenina Grup B
Sant Just / Escola Elisabeth     3-0
Salou / Valldoreix            3-0
Salou / Rubí                     3-1
Escola Elisabeth / Carles Vallbona    3-1
Rubí / Escola Elisabeth      3-2
L’Hospitalet / Salou    0-3
Salou és 5è, amb 8 pg i 4 pp
Escola Elisabeth és 6è, amb 6 pg i 6 pp

2a Divisió Infantil Femenina
EP Granollers / Escola Elisabeth   3-0
Sant Cugat B / Escola Elisabeth    3-2
Escola Elisabeth / Arenys     1-3
Escola Elisabeth és 10è, amb 3 pg i 9 pp

1a Divisió Infantil Masculina
Ametlla / Escola Elisabeth    0-3
Escola Elisabeth / CE Roca     3-1
CN Sabadell / Escola Elisabeth   0-3
Escola Elisabeth és 1r, amb 10 pg i 1 pp

HOQUEI
1a Nacional Catalana
Taradell / Ercros Vila-seca   4-3
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Ercros Vila-seca / Caldes    5-2
Arenys de Munt / Ercros Vila-seca  3-4
Ercros Vila-seca és 5è, amb 11 pg, 1 pe,
4 pp i 34 punts
Campionat de Catalunya Aleví
Preferent Grup 1
Vila-seca / Reus Deportiu A    1-4
Vila-seca / Caldes A       4-7
Bell- l loc / Vila-seca     4-2
Mollerussa / Vila-seca    5-9
Vila-seca és 7è, amb 1 pg, 3 pp i 3 punts

Campionat Territorial Benjamí
Vila-seca / Riudoms    8-0
Vila-seca / CN Reus Ploms    8-0
Vila-seca / Cambrils    6-2
Vila-seca és 2n, amb 11 pg, 2 pp i 33
punts

Campionat Territorial Pre-benjamí
Reus Deportiu B / Vila-seca    0-3
Vila-seca / Riudoms       3-0
Vila-seca / CN Reus Ploms A    1-3
Vila-seca / Cambrils      1-2
Vila-seca és 4t, amb 11 pg, 1 pe, 5 pp i
34 punts

GALA DE
L’ESPORT

Maria Pié i Kevin Cornejo, millors
esportistes vila-secans del 2009
Maria Pié Sarrà i Kevin Cornejo Garófano
van ser escollits els millors esportistes de
Vila-seca de l’any 2009 en el curs de la
Gala de l’Esport 2010 celebrada el passat
diumenge 24 de gener a l’Auditori Josep
Carreras. També van ser premiats  els
membres de l’Equip Juvenil Femení de
Salvament Aquàtic (Paula Bescós, Míriam
Ferrer, Anna García i Aroa Gertrudix) com
a millor equip del municipi i es va lliurar una
menció d’honor en reconeixement a la

trajectòria i dedicació com a defensor i impulsor de l’atletisme local a Alberto Miguel,
president del Club Atletisme Vila-seca.
Maria Pié, de 6 anys, practica el ciclisme a l’Escola de Ciclisme Municipal i en el seu
primer any de competició es va proclamar campiona de Catalunya. Kevin Cornejo, de
13 anys, és un nedador que va aconseguir el rècord d’Espanya de joves de 13 anys
en la prova de 4x200 lliures.

Va tenir lloc una nova edició del tradicional partit de veterans durant les
festes de Sant Antoni

foto cedida

Electrodomèstics
Regals
Llista de noces
Fotografia

Rambla Catalnya, 2
Tel. 977 39 05 19 - Fax 977 39 24 85
Apartat 51 - VILA-SECA
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VENDA DE PISOS, LOCALS
COMERCIALS I PARKINGS

C/ Barcelona, 45
Tel. 977 382 214
Fax. 977 382 011        43840  SALOU

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

OPTICA
VILA-SECA






