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- Tarragona
- Sant Pere i Sant Pau
- Torreforta
- Bonavista
- Camp Clar
- La Granja
- Sant Salvador
- Boscos de Tarragona
- Industries Químiques del Camp de Tarragona

SEGURETAT CIUTADANA
Emergències ..................................................................................................112
Guàrdia Civil Trànsit .......................................................................977 24 02 56
Guàrdia Urbana (grua) ...................................................................977 21 60 03
Mossos d’Esquadra (oficines) ........................................................977 63 53 00
Mossos d’Esquadra (urgències) ....................................................................088
Bombers ........................................................................................................ 085

SANITAT 
Urgències i Emergències Sanitàries ..............................................................061 
CAP Muralles ..................................................................................977 24 94 04
CAP Jaume I ...................................................................................977 22 18 71
CAP Tarraco ....................................................................................977 29 58 70
Sant Pere i Sant Pau ......................................................................977 20 06 38
Sant Salvador .................................................................................977 52 39 19
Torreforta-La Granja .......................................................................977 54 15 60
La Canonja .....................................................................................977 54 10 79
Bonavista ........................................................................................977 55 10 96

ALTRES
Ajuntament Tarragona .....................................................................977 29 61 00
Autobusos Urbans  .........................................................................977 54 94 80
Consell Comarcal  ..........................................................................977 24 45 00

 

- La  Mora
- Cala Romana
- Torredembarra
- La Pobla de Mafumet
- Vila-Seca
- Salou
- Constantí
- Altafulla
- El Morell
- La Selva del Camp
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+ de 50.000 exemplars repartits per Tarragona i rodalies 
directament a la teva bústia 

Horari d’urgència: de 9 a 22 h. / Servei 24 h.:  de 9 a 9 del dia següent

- DILLUNS 26 - 
Miró Rodriguez, Joan
Manuel Carrasco i Formiguera,3 
( La Canonja)
Pons Güell, Mª Carme
Av. Maria Cristina, 12

- DIMARTS 27 -
Cipres Martin, Mª. Rosario
Jaume I, 46

Papaceit Sansa, Laura
Florenci Vives, 10

- DIMECRES 28 -
Jofre - Carreras
Carrer 15, núm. 14 (Bonavista) 

Esque Ruiz, Mª Dolors
Rovira i Virgili, 6

- DIJOUS 29 -
Fernández Cabré, Mª. Esther
Pere Martell, 5
Llopart Català, Gloria
Bl. S.Simó, D ( Sant Pere i Sant  Pau ) 

- DIVENDRES 30 -
Andreu Prats, Mª. Dolors
Deltebre Edf. Mont-roig (La Granja)

Canals Garriga, Mª Teresa
Av. Prat de la Riba, 31

- DISSABTE 1 -
Dronda Ayza, Dra. Mª. Angels
Vidal i Barraquer, 7 

Llopart Català, Gloria
Bl. S.Simó, D ( Sant Pere i Sant  Pau ) 
Milian Grao, Mª Pilar
Canyelles, 6

- DIUMENGE 2 -
Mas Cavallé, Silvia
Major, 46(Torreforta)

Pons Pons, Mª Josepa
Av. d'Andorra, 11

Pujol Fite, Artur
Bloc S.Joan ( Sant Pere i Sant  Pau ) 

  

- DILLUNS 3 -
Felip Colet, Mª. Carme
Dr. Mallafre Guasch, 2

Payo Novoa, Pablo
Rambla Vella, 14

- DIMARTS 4 -
Cabrito Serra, Mª Teresa
Ramón y Cajal, 37

Fuertes Edo, Mª Assumpció
Raval, 56 ( La Canonja) 

- DIMECRES 5 -
Pujol Fite, Artur
Bloc S.Joan (S.Pere i St.Pau)

Sanz Sanz, Fermi
Rambla Nova, 55

- DIJOUS 6 -
Bru Roig, Blanca
Falset, 16 (Torreforta)
Vidal Gotanegra, Mª Teresa
Enginyer Cabestany, 2

- DIVENDRES 7 -
Alcoceba Gutierrez, Mª. Merce
Muntaner, 13 - 15 (Sant Salvador)

Arboli Segarra, Mercè
Francesc Bastos, 1 bis 

- DISSABTE 8 -
Domingo Saigi, Pere
Rambla Nova, 54 
Garcia Manzanares, Mª Teresa
Sant Benildo,10 (Torreforta)

- DIUMENGE 9 -
A. Salazar, C. B.
Pin i Soler, 3

Arboli Segarra, Mercè
Francesc Bastos, 1 bis

Creus Armengol, Araceli
Violant d'Hungria,23 - 25 ( SP i SP) 

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

TELÈFONS   D’INTERÈS

@
associació catalana
de la premsa gratuita

BUFET CATALÀ
CUINA TRADICIONAL I CASOLANA

Martí d’Ardenya,5 · Tarragona · Telf. 977 23 54 03 · e-mail: admin@eltiberi.com

El Complex Educatiu de Tarragona, co-
neguda com l’antiga Universitat Laboral, 
està sense aigua potable per al consum 
de boca des del setembre passat. Fa 
mig any que no es pot consumir l’aigua 
d’aixetes i fonts, i només se’n pot beure 
durant les hores que el menjador del 
centre està obert. 

Segons han confessat alguns treballadors 
que han preferit mantenir-se en l’anonimat, 
la situació és ‘greu, lamentable i trista’ ja 
que, a banda dels cursos d’infermeria que 
s’hi cursen, hi ha molts estudiants que 
viuen a la Laboral provinents de diferents 
municipis del Camp de Tarragona.
Entre ells, un grup d’estudiants del mòdul 
de manteniment que creuen que la man-
ca de subministrament d’aigua és ‘el de 
menys’, perquè al cap i a la fi se’n pot 
comprar d’embotellada al bar, i que hi ha 
problemes més molestos, com les plagues 
d’insectes amb l’inici de la primavera.
A partir d’aquí, els joves han criticat, en 
general, la situació ‘precària’ i la ‘deixade-
sa’ en la qual es troba el complex educa-
tiu i confien que les pròximes generacions 
d’estudiants que vinguin a estudiar al com-
plex educatiu, se’l trobin ‘en millors condi-
cions’ que com se l’han trobat ells.
D’altra banda, segons han informat fonts 
de la Delegació del Govern a Tarragona, 
no existeix la prohibició d’ingerir aigua, sinó 
que és una ‘recomanació’. Tot i així, han 
explicat també que en els últims set mesos 

no s’ha produït cap episodi de superació 
dels nivells permesos de nitrats. 

Un problema que es remunta al 2002
L’any 2008 es va fer una connexió, mitjançant 
la xarxa d’Ematsa, únicament per al menjador 
i la cuina, els espais on s’ha continuat submi-
nistrant aigua potable amb normalitat. 
Així, l’aigua de boca quedava limitada a 
aquests dos espais, recomanant no consu-
mir-ne en cap altre punt evitant així consumir 
aigua que en algun moment pot tenir un nivell 
de nitrats més alt del normal.
Villena, que ha reiterat que no hi ha cap risc 
per a les persones, ha afirmat que al llarg 

d’aquest 2010 se seguirà estudiant la possi-
bilitat de fer una barreja automàtica de l’aigua 
corrent de la mina amb l’aigua provinent de la 
connexió d’Ematsa.
Amb tot, una solució a curt termini seria apro-
fitar la connexió d’Ematsa que arriba fina 
a la cuina i el menjador i habilitar un segon 
punt d’aigua perquè es tingués més accés a 
aquest servei que ara queda delimitat a les 
hores del menjador. 
Mentre, es van fent anàlisis mensuals d’acord 
amb l’Agència de Protecció de la Salut per 
garantir la salubritat. Villena ha reconegut les 
incomoditats que suposa el problema per a 
la comunitat educativa.

Professors i alumnes del Complex 
Educatiu de Tarragona denuncien que no 
hi ha aigua potable des del setembre

La pirotècnia guanyadora del concurs de focs artificials de 
Tarragona participarà al certamen de Bilbao i vicerversa
Aquesta és la principal nove-
tat del tradicional concurs de 
focs de Tarragona, que en-
guany se celebrarà del 6 al 10 
de juliol amb la participació 
de cinc pirotècnies estrange-
res i de l’estat espanyol. Cal 
recordar que les guanyadores 
aspiren, entre d’altres premis, 
a disparar els espectacles 
públics de focs artificials 

per Santa Tecla. El director 
general de Turisme i Festes 
de l’Ajuntament de Bilbao, 
Gonzalo Olabarria, creu que 
l’acord entre els consistoris 
augmenta la competitivitat 
entre els participants.

De les quinze propostes pre-
sentades, el jurat finalment ha 
escollit les següents: la Piro-

tècnia Penide S.L. de Corunya; 
la Pirofantasia Carlos Caballer 
S.L. (València); Pirotècnia Vul-
cano S.L. (Madrid); La Feux 
d’Artifices Apogée (Canadà) i la 
Martarello S.R.L Fuochi Artificia-
li (Itàlia). 
D’aquestes cinc només la italia-
na ha participat al certamen de 
Tarragona guanyant el concurs, 
l’any 1997. El diumenge 11 de 

juliol a les dotze del migdia el 
jurat donarà a conèixer el ve-
redicte simultàniament a tots 
els concursants, en un acte 
públic al pati del rei Jaume I de 
l’Ajuntament.
La pirotècnia Penide inaugurarà 
el certamen tarragoní el dimarts 
6 de juliol. La seguiran l’italiana 
Martarello, Vulcano i la cana-
denca Apogée.
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Les obres de la Rambla afec-
taran el trànsit de vehicles, 
transports públics i vianants

El conseller responsable del 
PIC, Joan Sanhaujes, i el tinent 
d’alcalde de Seguretat Ciutada-
na i Mobilitat, Carles Castillo, 
han informat en roda de premsa 
que el  proper dilluns 26 d’abril 
s’iniciaran dues obres emble-
màtiques per al barri de Camp-
clar: la transformació del carrer 
Riu Segre  en una Rambla i la 
construcció de l’edifici Espais 
de Trobada a Campclar. La in-
versió és de 5,1 milions d’euros 
(més IVA)  i forma part del Pla 
Integral de Campclar.
La Rambla de Riu Segre  tindrà 
un quilòmetre de longitud i unirà 
la nacional 340 amb la T-11;  
tindrà una zona de passeig cen-
tral, un carril bici i un carril per a 
ambdós sentits de la circulació.
La Rambla ajudarà a cohesio-
nar el barri a nivell urbanístic i a 
dinamitzar el comerç de la zona;  
crearà una zona de passeig tant 
per vianants com per a ciclistes, 
ja que s’unirà amb el carril bici  

la nacional 340 i el poliesportiu 
i, a més,  s’evitarà la velocitat 
excessiva dels vehicles.
El projecte contempla nova 
il·luminació, mobiliari urbà, nou 
arbrat, etc. Tots el arbres i plan-
tes susceptibles de reutilizar-se 
es plantaran a la zona de l’IES 
o es portaran al viver municipal. 
Les obres les executarà  la unió 
temporal d’empreses:  Tecnofir-
mes-Cyopsa-Sece per un im-
port de 3.273.172 euros en un 

termini de 9 mesos.
L’obra tindrà dues fases, en la 
primera fase s’executarà tot el 
costat esquerre, de la T-11 a 
la N-340, i en la segona fase 
el costat dret. La primera fase 
durarà entre  4 i 5 mesos i la 
segona fase 4 o 5 mesos més. 
La construcció de la Rambla de 
Campclar afectarà al trànsit de 
vehicles, transport públic i via-
nants.

Construcció de l’edifici “espais 
de trobada”
D’altra banda, la setmana vi-
nent també començaran les 
obres de construcció de l’edifici  
“Espais de trobada”, que es 
destinarà a realitzar activitats, 
tallers i cursos per tal de  dina-
mitzar el barri.
L’indret on estarà ubicat l’edifici 
està  envoltat d’altes equipa-
ments escolars i esportius prin-
cipalment, al qual s’incorporarà  

en un futur el dels Mossos 
d’Esquadra i també zones ver-
des annexes.
La construcció  anirà a càrrec 
de  l’empresa Gulinves per un 
import d’1.861.546 euros, en 
un termini d’11 mesos.
L’edifici  tindrà 2000 m2, distri-
buït entre planta baixa i dues 
plantes d’alçada. Disposarà 
de sales destinades a tallers 
per fer activitats musicals, ball, 
cuina, etc.

El criteri funcional  ha estat 
organitzar a planta baixa les 
activitats més obertes a l’espai 
públic, l’accés general, el res-
taurant i cuina principal, els 
vestidors i la sala polivalent; a 
planta pis s’hi disposen les ac-
tivitats de l’espai tast i les au-
les d’espai ritme, així com les 
sales polivalents i despatxos  
i,  a la planta segona, les ac-
tivitats de tallers de so i despa-
txos i sales annexes, amb les 
terrasses coberta i descoberta 
com elements de continuïtat 
dels serveis de l’edifici. Es pro-
jecta un espai superior sota 
coberta on es centralitzen les 
instal·lacions.
Espais de Trobada serà  un 
element  dinamitzador del barri 
juntament  amb el Casal Cívic 
i amb la seva construcció  s’ 
amplia la dotació d’espais pú-
blics de recreació, oci i reunió. 
A més, en l’aspecte urbanístic 
es transformarà una zona de 
terrenys desocupats i de frac-
tura entre veïns,  en una zona 
viva  i central del barri que 
millorarà   la connectivitat i la 
seva estructura urbana. Espais 
de Trobada, la nova Rambla, 
l’arranjament de la N-340 i la 
nova comissaria dels Mossos, 
ajudaran a transformar i millo-
rar  totalment la fisonomia del 
barri.

S’iniciaran les obres de construcció de la Rambla  Riu 
Segre  i de l’edifici espais de trobada a Campclar
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El conseller d’Ensenyament, Joan 
Sanahujes, va informar que “ el 93,6 
% dels alumnes de P3 i el 96,5% de 
primer d’ESO han estat admesos en 
el centre que van escollir com a pri-
mera opció un cop va acabar el pro-
cés de preinscripció escolar. 

El percentatge és lleugerament superior 
al del curs anterior que va ser del 92,8% 
per a P3 i 96,0% per a primer d’ESO. 
També ha estat superior en relació a 
la mitja de Catalunya, que ha estat del 
91,6% per al P3 i del 92,7% per a l’ESO”.
En el conjunt de les etapes d’educació 
infantil de segon cicle, primària i ESO, 
2916 alumnes han presentat sol·licitud 
durant el procés de preinscripció. El 
gruix més important ha correspost a P3,  
amb 1624 preinscripcions, de les quals 
1521, el 93,6%, han estat admeses en 
el centre que havien escollit com a pri-
mera opció. Això representa que el per-
centatge d’infants que estudiaran en el 
centre escollit en primera opció ha aug-
mentat lleugerament, passant del 92,8% 
del curs 2009-2010 al 93,6%.  Pel que fa 
al primer curs de l’ESO, hi ha hagut 804 
inscripcions, de les quals 776 (96,5% 
respecte el 96 % de l’any passat) estu-
diaran a partir del setembre en el centre 
escollit en primera opció. 

El 93,6 %  dels alumnes de P3 han 
estat admesos en el centre escollit 
en primera opció

El Parlament aprova per 
unanimitat la creació del municipi 
de la Canonja

Festes convoca un concurs d’idees 
per a renovar les carrosses de la 
Cavalcada de Reis

La Diputació de Tarragona 
reparteix 160.000 bosses 
compostables per potenciar la 
recollida selectiva

La 20a edició de la Bicicletada, or-
ganitzada pel Patronat Municipal 
d’Esports de Tarragona i el Club 
Ciclista Campo Claro, i patrocina-
da per Parc Central i Eroski, s’ha 
celebrat aquest matí enmig d’un 
gran ambient festiu del qual n’han 
gaudit 8.000 persones. Així, es van 
repetinr les xifres d’inscripcions 
de l’any anterior, la Bicicletada va 
assolir un nou èxit participatiu.

L’Avinguda Vidal i Barraquer es va 
anar omplint a poc a poc de ciclis-
tes disposats a gaudir d’un tranquil 
passeig pels carrers de Tarragona, 
en una jornada que es va celebrar 
sense incidents de cap mena i en 
què la tònica dominant va estar el 
bon ambient que va regnar a la Bi-
cicletada.
Entre els assistents hi va anar gent 
de totes les edats, que van participar 
en família o entre amics d’una au-
tèntica festa de l’esport i de la salut. 
La sortida, que va tindre lloc a les 
10.00 hores, va donar pas a un ex-
tens pilot multicolor que va omplir 
els carrers de Tarragona en un doble 
circuit: el llarg, d’uns 17 quilòmetres 
i que va incloure per primera vegada 

a la Bicicletada el pas pel barri de 
Sant Pere i Sant Pau, i un de més 
curt, d’uns 12 quilòmetres i que es 
va diferenciar del llarg precisament 
en no endinsar-se a Sant Pere i Sant 
Pau. 
En tots dos circuits, però, els parti-
cipants van gaudir de valent, ja que 
el recorregut comprenia el pas per 
llocs emblemàtics de la ciutat com 
el litoral, doncs es va recorre per 
complet el passeig marítim Rafael 
Casanova.
Un cop el pilot de ciclistes va superar 
la línia d’arribada, tots els participants 
van rebre una bossa d’avituallament 
amb productes hidratants i nutritius, 
així com diversos obsequis. 
A la conclusió d’aquesta jornada fes-
tiva de caràcter lúdic i social, els or-
ganitzadors i autoritats van coincidir 
a destacar el gran ambient que es va 
viure, així com la possibilitat de pas-
sejar per uns carrers de Tarragona 
lliures de vehicles a motor. 
En aquest sentit, l’alcalde de Tarra-
gona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros, va 
remarcar que “l’organització ha tor-
nat a reunir 8.000 persones, la qual 
cosa és tot un èxit perquè aquesta 
activitat, la més participativa de la 

ciutat, ja acumula 20 edicions, i se’ls 
ha de felicitar”. 
Precisament un dels organitzadors, 
el Sr. Diego Boss, president del Club 
Ciclista Campo Claro, va afirmar 
que “tenia una mica de por perquè el 
circuit incloïa un parell de pujades, 
però la veritat és que els participants 
no han tingut problemes i tot ha sortit 
bé”. 
Això demostra que a la ciutat li en-
canta aquesta activitat i val la pena 
apostar-hi”, va destacar el Sr. Joan 
Robles, gerent d’Eroski,empresa 
patrocinadora d’aquesta Bicicletada 
junt amb Parc Central. Precisament 
el gerent del centre comercial, Sr. 
Pere Pairó, es va mostrar “molt con-
tent per l’ambient que he vist. És la 
meva primera experiència amb la 
Bicicletada, i la veritat és que m’ha 
impressionat el grau de participació 
de la gent de Tarragona”. 
Així, amb un nou èxit de partici-
pació i la valoració positiva tant 
d’organitzadors com de participants, 
s’ha posat el punt i final a una nova 
edició de la Bicicletada Popular de 
Tarragona, que enguany va cele-
brarla seva 20a edició, demostrant 
que es troba en plena forma.

8.000 persones gaudeixen de la 
Bicicletada Popular de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha iniciat 
aquest mes d’abril la tercera tramesa 
de bosses compostables als ajunta-
ments del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre que ho han sol·licitat 
i que fan la recollida selectiva porta 
a porta. 

D’aquesta manera, l’ens provincial con-
tribueix a reduir l’impacte ambiental dels 
residus facilitant la recollida selectiva 
de la fracció orgànica en l’àmbit muni-
cipal. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
augmentar la sensibilització ambiental 
dels ciutadans. La Diputació ha repartit 
ja 160.000 bosses compostables.

El Parlament va aprovar amb el vot 
favorable de tots els parlamentaris 
la creació de la Canonja com a mu-
nicipi. 

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, 
va remarcar que la creació del municipi 
‘és un exercici legítim, democràtic i de 
reconeixement de la identitat d’un poble, 
es reconstitueix una identitat remoguda 
il·legítimament pel règim franquista l’any 
1965 i és un reconeixement a la feina 
i treball constant i a la justa reclamació 
dels canonjins i a les entitats socials’. 
Els parlamentaris de tots els partits que 
van intervindre van voler deixar constàn-
cia de la transcendència històrica de la 
decisió i van deixar a un costat els re-
trets polítics.
Amb aquesta llei es crea el municipi de 
la Canonja per segregació d’una part del 
terme municipal de Tarragona i es resti-
tueix l’estatus que la Canonja havia tin-
gut històricament. Així mateix, se satisfà 
la demana de l’entitat municipal des-
centralitzada de la Canonja que el 2004 
va aconseguir que l’Ajuntament de Ta-
rragona iniciés els tràmits per poder-se 
constituir en municipi independent. La 
Canonja estarà adscrit a la comarca del 
Tarragonès i a la demarcació de Tarra-
gona, i la creació del municipi i l’alteració 
del terme municipal s’haurà de posar 
en coneixement de l’administració de 
l’Estat.

La Conselleria de Festes de l’Ajuntament, 
convoca un concurs públic d’idees per 
a la realització de tres carrosses noves 
que s’incorporaran al conjunt ja existent, 
així com una proposta de millores de 
les carrosses i elements que desfilen a 
l’actualitat. Aquesta iniciativa s’ha tirat 
endavant amb motiu de la celebració 
del centenari de la Cavalcada de Reis, 
i atesa la trajectòria d’aquest esdeveni-
ment a la ciutat. El termini de presenta-
ció de les propostes clourà el proper 14 
de maig de 2010.
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Quants anys fa que es dedica a fer 
entrepans?

Des de que vaig néixer, quan era 
petit ja donava tombs per aquí, a mi 
no em van preguntar quin ofici volia 
fer sinó que em va tocar aquest. Sóc 
la segona generació, i tot i que han 
passat diferents etapes i diferents 
maneres de fer les coses continuo 
mantenint la mateixa il·lusió del pri-
mer dia. 

Veig que hi ha un cartell penjat so-
bre la barra on es llegeix “Especia-
litat Slow food”, què vol dir això?

“Slow food” vol dir a “poquet a po-
quet”. És equivalent al que feien les 
àvies, aquest entrepà - diu mentre 
senyala el que m’està preparant - es 
podria fer amb la meitat del temps, 
però no seria el mateix, el formatge 
està desfet, el llom doradet...  Jo 
sempre dic que la pressa s’ha de 
deixar fora al carrer, que això neces-
sita un temps, igual que la música.

El xup xup és el compàs...

Exacte.

Ja ho sap vostè que té varis grups 
dedicats al Facebook? Un d’ells 
“Jo també he menjat un entrepà 
de Can Boada” fa només uns mi-
nuts tenia 1745 seguidors. 

Aquí ve molta gent jove, i fan coses 
d’aquestes – riu i no pot evitar posar-
se vermell – Quan venen els meus 
fills m’ho ensenyen i em fa molta grà-
cia, a vegades els contesto missatges 
i escric alguna cosa... Però les noves 
tecnologies encara no les acabo de 
dominar, ara començo a saber fer 
anar l’ordinador, tot i que m’agrada 
més veure la gent en directe.

Quin és el secret dels seus 
entrepans? 

Amb l’entrepà has d’arribar a l’ànima 
de la gent. És la meva obra. És com 
el músic, que és un artista. Dins la 
gastronomia l’entrepà és un plat 
informal, però té èxit. Intento fer-lo 
sempre especial, posar-hi alguna 
cosa més que vagi relacionada amb 
la persona que me’l demana. Tot i 
així, sempre es pot millorar, cada dia 
vas aprenent coses noves, jo sóc un 
gran aprenent de la vida.  

La il·lusió amb la que fa cada en-
trepà també deu ser un bon ingre-
dient...
Sí, m’agrada el que faig. Això ha 
durant més de 60 anys, ara ja està 
a l’època final, ja no ho vol conti-
nuar ningú. Per mi no és un negoci, 
m’agrada tant perquè estic tocant a 
la gent, hi ha poques feines on pu-
guis estar tant en contacte amb les 
persones. Gràcies als entrepans l’he 
coneguda a vostè, a aquets nois que 
venen sovint... S’imagina que ha-

gués d’estar assegut en un despatx 
amb un ordinador? 

Ja tinc l’entrepà al davant, no els el 
descriuré, els qui han tingut el plaer 
de passar pel modest bar de Can 
Boada saben que és impossible des-
criure els seus entrepans, s’han de 
tastar. Apago la gravadora i deso la 
càmera, ara toca gaudir i fer honor a 
l’slow food. Bon profit. 
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“Sóc un gran aprenent de la vida”
“Amb l’entrepà s’arriba a l’ ànima de la gent. És la meva obra”

És d’hora, passen pocs minuts de les 9, arribo 
i nerviosa m’assento a la barra. Sona música 
d’òpera, miro al meu voltant, el bar és ple, les 
poques taules que hi ha estan ocupades i a la 
barra només hi queda lliure un tamboret. 
El sr. Boada conversa amb un grup de nois ves-
tits amb roba de treballar a l’obra, la brutícia de 
les samarretes em confessa que porten forces 
hores desperts; jo, fa un quart, encara era al 
llit.  
El “tascaman” em veu i em pregunta si vull un 
entrepà, li confesso que treballo al diari i que 
li vull fer unes preguntes, no es sorprèn, i em 
somriu tot dient “estàs a casa teva”. 
Les parets estan plenes de quadres, a vessar, 
però no són pintures ni fotografies el que ama-
guen els marcs, sinó articles de premsa. 
N’hi ha moltíssims, i cada vegada que els ob-
servo descobreixo un nou racó ple de retalls 
que expliquen la història de l’home que tinc al 
davant. 
Un noi amb corbata se m’asseu al costat i torno 
a la realitat, el sr. Boada m’està preparant un 
entrepà, l’observo mentre parlem, sembla que 
pinti un quadre, va agafant potets dels prestat-
ges que té al voltant i m’amaneix el llom amb 
formatge amb xampinyons, patates laminades 
a la planxa, enciam, pinyons... 
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L’origen dels episodis de males 
olors a Tarragona se sabrà abans 
de l’estiu. 

Aquesta és la data fixada per Medi 
Ambient en l’estudi que porta a 
terme per encerclar els focus de 
pudors. En base a les més de 700 
queixes recollides l’any passat, 
l’origen s’ha acotat a tres zones 
concretes: el polígon nord -que con-
centra la meitat de les queixes-, el 
port i el municipi de Constantí. ‘Ara 
sabem la zona, però sabrem el punt 
abans de l’estiu’, s’ha compromès 
la directora general de Qualitat Am-
biental, Maria Comellas. 
També s’ha donat a conèixer la qua-
litat de l’aire al Camp de Tarragona 
durant l’any passat, que ha registrat 
bons resultats, sense sobrepassar 
cap dels paràmetres europeus.
La contaminació atmosfèrica està 
‘controlada’ i els resultats que l’aire 
que es respira a Tarragona són 
‘molt bons’. Aquesta és la principal 
conclusió de les dades de la qualitat 
de l’aire a les comarques tarragoni-
nes aquest 2009. 
A través d’11 punts de mesurament, 
cada any es fa un balanç dels con-
taminants, com ara diòxid de nitro-
gen, monòxid de carboni, benzè, 

plom i partícules en suspensió, en 
base als llindars que fixa la normati-
va estatal i europea.
Aquest any passat només es van 
detectar superacions locals i es-
poràdiques d’algun contaminant, 
com ara ozó -en quatre ocasions a 
Alcover-, tot i que la tendència és de 
millora si es compara amb els últims 
deu anys. 
També es van registrar supera-
cions de sulfur d’hidrogen i de clorur 
d’hidrogen únicament a la zona in-
dustrial de Constantí, però també es 
consideren merament puntuals. 
‘Ara per ara, Tarragona no neces-
sita un pla de millora’, ha conclòs 
Comellas.
Encerclar els orígens de les pudors
Justament Constantí és el munici-
pi d’on provenen moltes queixes 
per males olors, tot i que més de 
la meitat de les 705 queixes rebu-
des es concentren al polígon nord. 
En el marc del mètode que porta a 
terme la Generalitat per encerclar 
l’origen de les pudors -que interre-
laciona dades meteorològiques i 
topogràfiques amb la informació 
d’’observadors’-, ara el següent pas 
és iniciar un treball de camp per 
acotar els focus susceptibles de ge-
nerar aquestes pudors.

Els focus de pudors quedaran 
identificats abans de l’estiu

Tarragona aprova cedir l’espai de la 
Tabacalera on s’ubicarà el centre de 
catalogació arqueològica
El ple de l’Ajuntament de 
Tarragona va aprovar  el 
conveni per cedir a la Ge-
neralitat l’espai de la Ta-
bacalera on s’ubicarà el 
centre de catalogació de 
restes arqueològiques.

El centre, que impulsarà el 
Govern, se situarà on hi ha-
via la zona de càrrega, en un 
espai de més de 5.000 me-
tres quadrats. Precisament 
per les dimensions i caracte-
rístiques del projecte, el grup 
de CiU, que s’ha abstingut 
en la votació, va reclamar 
informes tècnics que acredi-
tin la repercussió econòmica 
per a la ciutat, i que no quedi 
en cessió gratuïta. L’alcalde 
Josep Fèlix Ballesteros va 
apuntar que ja es farà la 
fiscalització, i que el centre 
encarrilarà Tarragona com a 
‘capital de l’arqueologia de 
Catalunya’.
El plenari municipal també 
va aprovar la modificació 

de les ordenances munici-
pals, en relació a les llicèn-
cies d’obres i a les llicències 
d’activitats, amollant-se a 
la nova directiva europea 
que, a grans trets, facilita 
l’obertura de nous negocis. 

De fet, Tarragona és un dels 
primers ajuntaments de tot 
l’estat espanyol que dóna 
compliment a aquesta nova 
directiva europea.
A banda, es va aprovar una 
moció d’ERC, a partir de la 

qual se cediran espais muni-
cipals per a la celebració de 
consultes populars, sempre 
i quan s’organitzin des del 
teixit associatiu -amb un mí-
nim de 25 entitats al darrere. 
Finalment, l’oposició -CiU i 
PP- van retreure a l’equip de 
govern la despesa ‘desorbi-
tada’ per contractar l‘actor 
John Malkovich, amb motiu 
del centenari del Teatre Me-
tropol. 
‘No ens parlin de malgastar 
perquè aquests números 
queden molt lluny dels 30 mi-
lions del pàrquing de Jaume 
I’, s’ha defensat la regidora 
de Cultura, Carme Crespo, 
la qual no ha acabat de con-
cretar la despesa, tal com 
li reiterava l’oposició, i s’ha 
refermat en què Tarragona 
no és un ‘desert’ cultural. En 
aquesta línia, l’alcalde tam-
bé ha declarat que ‘no som 
un poble ni fem cultura pue-
blerina’.

Arran de les notícies publicades sobre els permisos “es-
pecials” concedits al Highland, el Grup Municipal de CiU 
ha denunciat que per molt “juridicament immaculada” 
que sigui la concesssió de perrmisos municipals espe-
cials i extraordinaris a aquest local , això és una perver-
sió de la llei. 

Ara doncs i seguint aquest criteri qualsevol activitat pot dema-
nar un permis “especial” per fer-ne qualsevol altre, la fleca per 
vendre llibres, el llibreter per fer croissants, el casino per tallar 
els cabells i el barber per posar màquines recreatives. Però 
el que considera el grup de CIU és poc ètic és que un local 
que se s’hagut de tancar per incomplir repetidament les orde-
nances i posar en perill la seguretat dels clients en permetre 
l’abús reiterat en l’aforament permès, i que està pendent de 

diversos expedients administratius, ara se’l doti  de permisos 
“especials”, si abans s’incomplia la llei, ara també, doncs les 
ordenances de adaptació de la directiva de serveis encara no 
estan aprovades definitivament i aquest local continua tenint 
llicència de restaurant i no de discobar. 
L’activitat d’oci nocturn s’ha d’afavorir en la mida que respecti 
les lleis, i cal recordar-li al Sr. Ballesteros que la situació del 
Highland cal solucionar-la, però que s’equivoca profundament 
en permetre que una activitat  amb actuacions administratives 
i judicials pendents se la deixi ser “especial. Aquestes decla-
ración las va donar el sr. Jordi Sendra, Conseller del Grup 
Municipal CiU a Tarragona.

Perversió de la  llei amb el Highland
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Els estudiants encara poden 
participar en aquesta tercera 
edició que té importants pre-
mis pels finalistes (un viatge 
a Futuroscope per la millor 
classe...) i sortejos pels par-
ticipants (iPods...)

La revista Secundèria, el RACC 
i el Servei Català de Trànsit van 
convocar a principis de febrer  
la tercera edició del concurs 
JOVES I CONDUCCIÓ amb 
l’objectiu, a través d’un concurs 
de fomentar el talent creatiu i el 
treball en equip de l’alumnat de 
segon cicle d’ESO, Batxillerat 
i Cicles Formatius amb afició 
per l’escriptura, la fotografia, la 
música i el vídeo, seguint les 
activitats que el RACC propo-
sa sobre la Seguretat Viària i 
l’assignatura “Educació per a 
la ciutadania”. 
El concurs es desenvolupa a 
través del web www.jovesicon-
ducció.cat, on cada participant 
registrat ha de penjar relats 
breus, fotografies, vídeos o 
cançons per a cada una de les 
categories que es proposen 
relacionades totes amb la res-
ponsabilitat vial, la seguretat 

a la carretera i el foment de la 
consciència social entorn dels 
accidents de trànsit. La partici-
pació és individual o en grups 
de fins a tres persones. A més 
a més dels premis per catego-
ria, la classe que més i millor 
participi guanyarà UN VIATGE 
A FUTUROSCOPE.  Les obres 
guanyadores seran escollides 

per un jurat format per escrip-
tors, fotògrafs, pedagogs i per 
experts en les diferents disci-
plines que valorarà la qualitat 
literària dels relats, l’originalitat 
dels vídeos i cançons, la creati-
vitat estètica de les fotografies, 
dissenys i l’adequació amb les 
categories proposades. 

Comença l’últim capítol del concurs “Joves 
i conducció” amb més de 750 participants

La Nova Oficina Municipal a 
Torreforta millorarà el servei 
descentralitzat
Les obres consistiran en la re-
forma del local per adaptar-lo 
a les necessitats del servei i 
comptarà amb una superfície 
total útil de 203.31 m2. El termi-
ni d’execució previst és de 10 
mesos i el projecte té un pressu-
post de 183.577,60€.
 
Les noves instal·lacions a Torrefor-
ta permetran millorar el servei a la 
zona de Ponent que ara es troba en 
unes dependències provisionals, 
i d’aquesta manera, es consolida 
el procés de descentralització de 
l’Oficina Municipal d’Atenció a la 
Ciutadania. Així, a més de l’oficina 
central a la Rambla Nova, Sant 
Pere i Sant Pau compta amb una 
OMAC des del gener del 2008 i a 
inicis del 2011 s’estrenarà la nova 
seu a Torreforta.
Les dades del 2009 confirmen el 
bon funcionament del servei des-
centralitzat, ja que respecte al 
2008, les oficines de Torreforta i 
Sant Pere i Sant Pau han augmen-

tat el nombre de consultes presen-
cials.
L’E-Tram, el sistema estrenat el 
novembre de 2007 i que permet 
realitzar sol·licituds i tràmits a tra-
vés d’Internet, aquest 2009 ha su-
mat un total de 511 tramitacions, 
el doble que el 2008. Els tràmits 
han estat majoritàriament per a la 
presentació de queixes, suggeri-
ments i per a sol·licitar la retirada 
de mobles i andròmines del carrer. 
L’ e-TRAM és el mòdul de gestió 
municipal de sol·licituds i tràmits 
per Internet integrat a la plataforma 
del Consorci AOC (Administració 
Oberta de Catalunya) i que permet 
fer sol·licituds i tràmits  administra-
tius per Internet, des de qualsevol 
ordinador,  sense necessitat de 
desplaçar-se a les dependències 
municipals, només cal connectar-
se a la web de l’Ajuntament de 
Tarragona. D’altra banda les con-
sultes realitzades a través del co-
rreu electrònic han passat de 582 
al 2008 a 868 l’any passat.

El rector de la URV fa balanç dels 
anys de govern davant el Claustre
En l’informe, Francesc Xa-
vier Grau va explicar que 
en aquest quatre anys la 
URV ha crescut, tant en 
l’àmbit de la docència com 
en la recerca, però també 
en la contribució al desen-
volupament regional i en 
els recursos disponibles 
per acomplir amb aquests 
objectius. Per tant ha fet 
un balanç global positiu 
d’aquest període d’una uni-
versitat jove que s’acosta 
als 20 anys de vida. 

En docència Grau ha des-
tacat l’adaptació de tots els 
estudis de la URV a l’Espai 
Europeu d’Educació Supe-
rior. Aquest curs la major part 
de les titulacions ja han co-
mençat com nous Graus i al 
setembre d’enguany ho seran 
tots els ensenyaments i cap 
alumne començarà els antics 
plans d’estudis. Aquesta ha 
estat una profunda transfor-

mació que s’ha fet a temps, 
en la seva totalitat i amb èxit, 
i que afecta al conjunt de la 
Universitat, a tot el personal, 
als seus mètodes de treball i, 
en especial, a la relació amb 
els estudiants. 
En recerca la millora ha estar 
continua i sostinguda, amb 
una producció creixent, no 
només en termes absoluts, 
sinó també en relació al con-
junt del sistema universitari 
de l’estat espanyol.  
Durant aquests anys la bona 
administració dels recursos 
ha permès, tot i la crisi, te-
nir una situació econòmica 
sanejada i impulsar els pro-
jectes de la Universitat. En 
inversions, es va més enllà 
del pla de la Generalitat i, 
per exemple, s’han pogut 
iniciar les obres de l’Escola 
d’Arquitectura a Reus. Però 
la millora del finançament en 
aquests quatre anys també 
ha permès adequar la plan-

tilla de professorat a la nova 
estructura docent i, espe-
cialment, millorar la ràtio de 
personal tècnic i administra-
tiu per professor (0,64), una 
variable molt important per 
garantir la qualitat de la do-
cència i la recerca en la que 

es partia d’una situació força 
precària (0,52). 
El rector ha acabat el seu in-
forme agraint la feina de tots 
aquells que han participat 
i col·laborat amb l’equip de 
govern durant aquests qua-
tre anys. 

SERVEI A DOMICILI 
GASOIL DE CALEFACCIÓ

977 39 00 68
e-mail: luvirr@sefes.es
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La platja de La Pineda – Vila-seca 
va acollir la Caminada Solidària 
Mundial pel Subministrament 
Sostenible d’Aigua potable, un 
acte organitzat conjuntament 
per Dow Chemical Ibérica i 
l’organització Live Earth, i que va 
reunir1.400 persones.

Aquesta Caminada s’emmarca dins 
la campanya “Dow Live Earth Run 
for Water”, una iniciativa que eng-
loba esdeveniments i accions con-
cretes a 192 països amb l’objectiu 
de conscienciar la societat de la 
necessitat de trobar solucions a 
la crisi global de l’aigua; compartir 
entre tots aquest problema i trobar 
col·laboracions en el camí de solu-
cionar aquesta situació.
La Caminada Solidària Mundial pel 
Subministrament Sostenible d’Aigua 
potable es va celebrar, doncs, a la 
platja de La Pineda – Vila-seca, 
aconseguint un notable èxit de par-
ticipació amb 1.400 inscrits, que 
s’han reunit en un ambient festiu al-
hora que solidari, conscienciats per 
la crisi global de l’aigua que pateix 
el nostre planeta.
Així, tots els participants van com-
pletat un circuit que va transcorr

per diferents tipus de paisatges 
i terrenys, i que va permetre als 
assistents observar i gaudir de la 
varietat paisatgística de la zona. La 
Caminada va començar a la Pla-
tja de la Pineda, seguint pel Pinar 

del Perruquet i la zona portuària. 
A continuació va travessar la zona 
natural dels camps de golf de Port 
Aventura per a endinsar-se en un 
recorregut urbà, amb el qual es va 
arribar a la línia d’arribada, fixada 

al mateix punt de sortida. A conti-
nuació, i per a cloure aquest acte 
solidari, els participants van recu-
perar forces amb un avituallament 
que va posar el punt i final al matí 
“conscienciador i solidari”, tal i com 
va destacar el president i director 
general de Dow Chemical Ibérica,  
Anton Valero, en el parlament que 
va realitzar minuts abans d’iniciar-
se la Caminada.
En aquest sentit, va recordar que 
la Caminada suposava una prime-
ra vessant de la col·laboració que 
persegueix la iniciativa “Dow Live 
Earth Run for Water”, però al mateix 
temps va matisar que “ara ens falta 
desenvolupar els projectes pràctics 
de solució de la crisi de l’aigua, i 
per això demano a tothom que entri 
al web creat específicament per a 
aquesta ocasió, www.dowtrgnca-
mina.org, i faci el seu donatiu per 
algún dels 35 projectes que tenim 
en marxa a diferents punts del pla-
neta”.
Per tot plegat, els organitzadors 
d’aquesta iniciativa demanen la 
col·laboració de la societat, doncs 
es tracta de projectes amb implan-
tació local però que, en definitiva, 
persegueixen solucions globals.

La Caminada Solidària Mundial pel 
Subministrament Sostenible d’Aigua 
potable aplega 1.400 persones

El Partit Popular 
reclama “saber qui 
ha autoritzat pagar 
230.000 euros a John 
Malkovich”
El Portaveu del Grup Municipal del Partit Po-
pular a l’Ajuntament de Tarragona, Alejandro 
Fernández, ha exigit “saber qui ha autoritzat 
pagar 230.000 euros a John Malkovich com a 
‘catxé’ per les seves dues actuacions a Tarra-
gona”.

Per Fernández, “dóna la impressió que Ballesteros, 
que no se’n va ensortir en intentar fer-se una foto amb 
Al Gore, ara en cerca una amb John Malkovich al preu 
que sigui i, evidentment, pagant tots els tarragonins. El 
problema és que ara hi ha 12.000 tarragonins en atur 
que li agrairien a Ballesteros que es deixés estar de 
fotografies i dediqués aquests 230.000 euros a plans 
d’ocupació”.
Segons el líder popular, “les explicacions de l’equip de 
govern sobre aquest tema són delirants. La Conse-
llera responsable diu que ‘no és elegant fer públic el 
catxé dels artistes’. Doncs que li digui a les revistes 
d’espectacles i culturals que tenen llistes dels actors 
més ben pagats ! Ballesteros diu, en una clara mos-
tra de desconeixement, que la presència de John 
Malkovich ens situa en el mapa dels circuits culturals 
d’excel·lència i, fins i tot, compara la vinguda, puntual, 
i per aquest any, de Malkovich amb festivals conso-
lidats com el de Màlaga o el de San Sebastián. Si 
Ballesteros vol situar Tarragona en els circuits cultu-
rals d’excel·lència, hauria de portar artistes de la talla 
de John Malkovich durant 20 anys seguits, com fan 
a Màlaga, i, a més, donar sortida a les inquietuds del 
teixit cultural de la ciutat. Tota la resta, com ja ens té 
acostumats Ballesteros, és fer volar coloms”.

La conselleria de Seguretat Ciutadana i 
Mobilitat inicia el procés per la creació dels 
agents cívics

Les entitats veïnals i els grups polítics muni-
cipals integraran la comissió d’estudi de la 
figura de l’agent cívic
 
La Conselleria de Seguretat Ciutadana i Mobili-
tat ha iniciat el procés per constituir la Comissió 
d’estudi dels Agents Cívics. 
El tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Mo-
bilitat explica que “la figura de l’agent cívic sor-
geix d’una proposta realitzada per l’Associació 
de Veïns de Sant Ramon i Sant Salvador per 
reduir i prevenir els actes incívics a la ciutat, 
que des de l’Ajuntament hem recollit i hem vist 
oportú crear una comissió d’estudi per mirar 

l’encaix d’aquesta figura i estudiar la possibili-
tat d’instaurar-la a Tarragona”. Castillo afegeix: 
“l’Agent Cívic pot contribuir a treballar per un ob-
jectiu molt important com és fer pedagogia del 
civisme i la bona convivència i, d’aquesta ma-
nera, fer una tasca preventiva i educativa abans 
d’arribar a la sanció”.
La Comissió estarà formada per representants 
de les entitats veïnals i dels grups polítics mu-
nicipals i està previst que la primera trobada 
sigui el proper mes de juny. La seva principal 
funció serà analitzar la situació de partida i de-
finir quin hauria de ser el perfil i les funcions de 
l’agent cívic.
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Josep Poblet visita l’estand de la Dipu-
tació a la Rambla Nova de Tarragona, 
on es mostren les novetats editades 
per la institució intercomarcal

La Diputació de Tarragona celebra la Dia-
da de Sant Jordi a prop de la ciutadania, 
amb un estand a la Rambla Nova de la 
ciutat on es van presentar les novetats 
editorials i les publicacions més destaca-
des editades a través del Servei de Publi-
cacions de la institució intercomarcal. El 
president de la Diputació, Josep Poblet, 
acompanyat dels vicepresidents Quim Nin 
i Albert Vallvé i del diputat Francesc Jo-
sep Miró, ha visitat l’estand aquest migdia 
i ha pogut compartir una estona distesa 
amb alguns dels nombrosos visitants que 
s’han aplegat en aquest espai durant la 
jornada del llibre i la rosa.
Les novetats d’enguany editades per la 
Diputació de Tarragona són: 
Grau Garriga, de Francesc Miralles ; Ma-
riano Rubio, de José Verón Gormaz;  
Els Parlars de la Ribera d’Ebre (Vol. 1: Es-
tudi geolingüístic i Vol. 2: Atles lingüístic 
de la Ribera d’Ebre), d’Olga Cubells; El 
foc festiu a les comarques del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre, de Jordi 
Bertran; Museus i altres equipaments pa-
trimonials de les comarques del Camp de 

Tarragona, de Mireia Espelta, Núria Mon-
toya i Gerard Martí; Museus i altres equi-
paments patrimonials de les comarques 
de les Terres de l’Ebre, de Mireia Espelta 
i Àlex Farnòs; Art i paisatge. Diàlegs entre 
arts visuals i entorn, Coord.: A. Macaya, 
R. Ricomà, M. Suárez; Presencies virtua-
litats. Les TIC i la didàctica de l’Art als es-
pais museístics, Coord.: A. Macaya, R. Ri-
comà, M. Suárez; Actes de les Jornades 
Internacionals d’Estudi sobre els orígens 

i l’expansió de l’orde del Temple a la Co-
rona d’Aragó (1120-1200), Coord.: Josep 
Serrano Daura.

Tots aquests nous títols i els volums pu-
blicats anteriorment palesen l’afany de la 
Diputació de Tarragona per difondre arreu 
el patrimoni arquitectònic, històric, artístic, 
cultural i humà del Camp de Tarragona i 
de les Terres de l’Ebre. 

La Diputació va celebrar la diada de 
Sant Jordi a prop de la ciutadania

La consellera i presidenta de l’Empresa de Mitjans de Comu-
nicació de Tarragona (Emmct), Sandra Coloma, va presentar I 
Mostra de Rumba catalana de Tarragona, que sota el nom de 
Ta’Rumba portarà a la ciutat artistes rumberos de primera fila, 
però també espais de formació i de trobada, així com diferents 
concerts de grups rumberos de la província.

Tot i que el plat fort de la programació es desenvoluparà els dies 
30 d’abril i 1 de maig. El divendres 30 d’abril arrencarà a les 17h, 
amb la Cercavila Rumberu, acabant a la Plaça dels Sedassos amb 
la Mostra de Bandes locals i l’acte inaugural que tindrà lloc al Con-
servatori de Música de la Diputació de Tarragona. A la nit hi haurà el 
concert de Derumbant, una big bang rumbera que retrà homenatge 
al Gato Pérez a la Sala Zero. I el dissabte 1 de maig al matí és el 
torn de les classes magistrals de guitarra, percussió i ball; així com 
la xerrada a càrrec de Peret i Txarly Brown. El matí de formació 
clourà amb un vermut i una paella popular i a la tarda rumba per a 
tothom amb diferents activitats obertes a la gent que haurà partici-
pat als tallers i al públic en general.

Es presenta “ta’rumba”, la  
primera mostra de rumba 
catalana
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Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona. Membre del Comité electoral del PSC. 

La propera tardor hi haurà eleccions a la Generalitat. Co-
mença, per tant, una llarga cursa que malgrat alguns volen 
que sigui de velocitat, és una cursa de fons. Estem davant 
una contesa electoral que, a priori, és una de les més ober-
tes, pel que fa al resultat, des de l’inici de la democràcia. 
La crisi econòmica i els seus efectes negatius repercutiran 
no només sobre la intenció del vot, sinó també sobre els 
índex de participació.
Davant aquest escenari, hi ha dues maneres de presen-
tar-s’hi: una, clarament passiva, encapçalada per aquells 
partits que confien tota la seva sort electoral al desgast 
que la situació econòmica hagi pogut produir en els partits 
de govern; l’altre, obertament activa, és la del PSC, que 
planta cara a les adversitats, que aspira i treballa per una 
Catalunya millor i per aportar noves idees, noves percep-
cions, nous arguments i noves propostes en un moment 
clau, per molts motius, de la història del nostre país. El 
comitè electoral que el PSC va presentar fa uns dies i del 
qual en formo part, deixa clara aquesta voluntat decidida 
d’anar endavant i donar respostes explícites i eficients a 
les demandes dels catalans i catalanes. Entre les fortale-
ses d’aquest equip de treball, voldria destacar la important 
força que hi té el municipalisme, amb la presència de di-
versos alcaldes i alcaldesses, però també el territori, i que 
en el cas de Tarragona incorpora, per primera vegada, 
tres representants: l’alcaldessa d’Ulldecona; la secretària 
de desenvolupament estatutari del PSC, que és de Valls, 
i jo mateix. Un equip de campanya que no només és una 
pedrera d’idees i propostes, sinó que també incorpora una 
visió actualitzada de la societat catalana, que dóna res-
posta a les noves demandes i, sobretot, que marca un estil 
constructiu i amable de debat polític. Els socialistes, amb 
el nostre candidat Jose Montilla al capdavant, intensifica-
rem, durant els propers mesos, la nostra missió dinamit-
zadora de la societat aportant propostes i  arguments. La 
campanya electoral no és l’objectiu, és només un mitjà útil 
per plantejar i debatre projectes diferents i visions alter-
natives . Estem convençuts que només les idees poden 
mobilitzar els vots que forgen les victòries. Per això, in-
sistirem en un debat d’idees i de voluntats i no un debat 
sobre les persones.  Els mesos que tenim per endavant 
ens permetran explicar el model de país que volem conti-
nuar construint. Un país que creu amb la força del treball i 
el valor de l’esforç i l’emprenedoria, un país generós però 
alhora apassionat i orgullós de la nostra identitat, un país 
que genera oportunitats pels seus ciutadans i ciutadanes, 
un país que creu en les seves institucions i les defensa, 
un país que reclama respecte i ofereix una mà estesa als 
que el respecten, un país que vol pesar més a Espanya, 
a Europa i al món.  I també explicarem tota l’acció de go-
vern que hem dut a terme, que no s’ha limitat només a 
la gestió eficient dels recursos, sinó que ha assentat les 
bases d’una societat més moderna, madura, justa, dinà-
mica i confiada de si mateixa. Guanyar unes eleccions re-
quereix tenir idees fresques i fer-les arribar a una majoria 
de ciutadans. Som conscients que la manca d’idees en les 
campanyes afavoreix les estratègies més conservadores, 
les que només s’adrecen als sentiments més primaris de 
les persones. Per això, ja desvetllo ara, que la única estra-
tègia del PSC per a les properes eleccions seran el debat 
constructiu i assossegat, els arguments, les propostes i, 
en definitiva, les idees.

Arguments i propostes

Joan Aregio Navarro
Portaveu del Grup Municipal de CIU

Ja fa tres anys que el grup municipal CiU és a 
l’oposició, tres anys en que encara esperem l’esclat 
Ballesteros, aquella quantitat de grans projectes 
que s’havien de fer, grans obres i grans somnis que 
s’havien d’aconseguir.
El més fàcil per qui fa “mala” oposició és sempre 
negar la major i arriar al governant, però CiU Tarra-
gona i un servidor no ens hem volgut caracteritzar 
per aixó, i hem volgut aportar la nostra feina activa 
pel desenvolupament de la ciutat, com demostren 
les nostres mocions i la nostra cerca continua de 
solucions als temes que afecten a la ciutat.
Però se’ns fa molt difícil aquesta tasca, donat el 
govern s’ha instal·lat en un permanent circuit tan-
cat, on realment no hi ha cap tipus d’escolta activa 
i on el primer argument a utilitzar és la política de 
retrovisor, acusant de manera obsessiva al govern 
anterior dels mals de la ciutat, donant-se a voltes 
l’absurd d’acusar a CiU de temes on no n’hem tin-
gut cap responsabilitat.
En aquest últim any de legislatura es visualitzarà 
realment que ha aportat el govern Ballesteros a 
Tarragona i quin balanç deixa a la ciutat. Seria fran-
cament mesquí per la meva part dir que s’ha fet tot 
malament, perquè no es veritat, i a més el govern 
ja s’encarrega amb escreix d’autopromocionar-se, 
però en els grans temes de ciutat Ballesteros no ha 
estat a l’alçada, i de les municipals de 2007 fins ara 
no hi ha cap salt qualitatiu, que si quantitatiu, en el 
discurs, ja que ens segueix parlant de futur.
La confiança ciutadana en política municipal no 
s’assoleix amb maneres d’estadista salvapàtries, 
s’aconsegueix passejant pam a pam la ciutat i es-
brinant que pot millorar la qualitat de vida dels nos-
tres conciutadans, la resta es falsa proximitat.
El que sap més greu és que Ballesteros va trobar 
molts projectes finalitzats, en els que només calia 
empènyer el carro per tal de tenir-los i gaudir-los, i 
que no n’ha acabat cap. Només calia empènyer, 
però han preferit reinventar-ho tot per acabar no 
acomplint res.
Sempre ens hi trobaran per empènyer, però no ens 
escolten.

Només calia 
empenyer el carro

Alejandro Fernández
Portavoz del Grupo Municipal del PP de Tarragona

Apreciada sra Floría: 

Leo con atención su artículo en el que asegura que 
Ballesteros se ha quedado solo: no se preocupe 
tanto, porque solo no está; ha preferido al PSC de 
Barcelona, a Montilla y al Tripartit antes que pedir 
la retirada de la Ley de Veguerías que tanto está 
perjudicando a su Ciudad, de la que es Alcalde, Ta-
rragona. Hasta las tiras cómicas de los periódicos 
lo dicen. Yo por mi parte ya le dije al Alcalde que 
le acompañaría a Barcelona si pedía la retirada de 
las veguerías, pero que nunca lo haría para hacer 
el “paripé”.
Lo más triste de todo es que, después de ilusio-
narnos a todos en el Pla de la Seu, Ballesteros ha 
vuelto a su estado natural, el de su Partido: atacar 
a la oposición a través de usted, sra. Floría, y ser 
muy suavecito con su Partido, no sea que se enfa-
den y les dejen a todos fuera de las listas, que ya 
sabemos cómo se las gasta Montilla. Los tarraco-
nenses aún esperamos una respuesta enérgica al 
Govern de Catalunya por parte de Ballesteros tras 
la aprobación de una Ley que nos deja sin capita-
lidad, y sólo hemos encontrado discursitos, poses 
estériles y no la petición de la retirada de la Ley.
Y no use argumentos demagógicos, sra. Floria: 
si las veguerías se hubieran planteado de forma 
constitucional (sin alterar los límites provinciales) 
reduciendo gastos y personal, yo las hubiera apo-
yado, pero jamás apoyaré una Ley que deje a mi 
Ciudad, Tarragona, sin su capitalidad provincial, sin 
peso ni influencia. Por eso en cuanto pude compro-
bar que las veguerías eran una trampa mortal para 
Tarragona he decidido oponerme con todas mis 
energías, las mismas energías que debería usted 
usar para defender a Tarragona y no para atacar a 
la oposición, práctica más habitual de otros regí-
menes políticos.
 

Ballesteros ha preferido el 
PSC antes que Tarragona

Més de 200 municipis van realitzar el passat 25 
d’abril consultes populars per a la independència 
de Catalunya. La tercera onada ha arribat amb fo-
rça al nostre país i al Camp de Tarragona, on mu-
nicipis com Torredembarra, Reus, Valls, Cambrils, 
Riudoms o Vila-Seca s’han sumat a la iniciativa que 
centenars de poblacions de Catalunya ja havien 
celebrat des del 28 de setembre. Més d’un milió 
de catalans ja han tingut el dret a vot, una xifra que 
augmentarà en el futur, ja que molts municipis ja 
han anunciat la intenció de realitzar una consulta. 
El país avança en el mateix moment que el Camp 
de Tarragona esdevé referència de les consultes. 
Ja fa set mesos que Arenys de Munt va iniciar el 
camí amb la primera consulta popular sobre la in-
dependència. Aquell 28 de setembre, el país va fer 
un primer pas per preguntar a la societat si volien 
decidir per ells mateix el seu futur, el nostre futur. 
Aleshores, el Govern de l’Estat espanyol va voler 
posar tots els pals a les rodes possibles, impedint 
a l’Ajuntament d’Arenys cedir espais públics per a 
realitzar les consultes. Moltes poblacions que van 
ser protagonistes al desembre i al febrer van deci-
dir plantar cara i celebrar-les en espais municipals.
Perquè hauríem de tenir por de l’opinió del poble? 
A qui li interessa que no se celebrin consultes ciu-
tadanes pacífiques i en què es convida a tota la 
societat a exercir el seu dret a vot? Poc a poc les 
consultes avancen i arriben a més ciutadans de 
Catalunya, i molts ho fan amb el recolzament dels 
seus ajuntaments, que cedeixen els espais públics 
necessaris per a fer-les. En aquest sentit, i a pro-
posta d’ERC, l’Ajuntament de Tarragona va apro-
var en el passat Plenari una moció de respecte a 
les consultes populars ciutadanes sorgides de les 
entitats i la decisió de facilitar els espais públics ne-
cessaris per a fer-les. 
Com era d’esperar, la moció va comptar amb el vot 
en contra del PP, que prefereix fer cas omís de les 
milers de persones que demanen escollir ells ma-
teixos el seu propi futur.
Les últimes setmanes  hem pogut comprovar quin 
és el respecte que l’Estat espanyol i el seu Tribu-
nal Constitucional ens té. Quatre anys després 
encara esperem la sentència d’un Estatut que es 
va retallar i que des d’ERC considerem insuficient. 
Malgrat això, ells segueixen obstinats a retallar-lo 
encara més, encara que va ser aprovat pel poble 
de Catalunya en referèndum. 
Tant el PSOE com el PP, que tant es barallen en 
altres àmbits, formen part de l’aliança per tal de 
deixar en no res el text de l’Estatut. 
Davant aquesta actitud, és més que evident que 
la via autonomista queda esgotada. És per aquest 
motiu que les consultes d’aquest 25 d’abril han pres 
més rellevància que mai, perquè és el moment de 
demostrar que els catalans n’estem farts que ens 
prenguin el pèl, de ser cornuts i pagar el beure. 
Amb les consultes, Catalunya i el Camp de Tarra-
gona decideixen, que no ho facin altres per tu.

Sergi de los Rios
Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya 

25 d’abril, el Camp de 
Tarragona decideix

Aquest espai podia 
haver estat ideal per a tu,
no deixis escapar aquesta 
oportunitat la propera vegada...

Truca’ns
977 222 539
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La Cambra de Comerç de Tarrago-
na i el Consell Comarcal del Tarra-
gonès han presentat un estudi per 
conèixer el perfil de viatger que uti-
litza el Tren de Gran Velocitat (TGV) 
al Camp de Tarragona i la valoració 
que fan del servei i les infraestruc-
tures. 

Els viatgers valoren molt positivament 
les instal·lacions de l’estació La Se-
cuita-Camp de Tarragona i la como-
ditat i la rapidesa del servei de Renfe, 
però han suspès l’accessibilitat i la 
mobilitat a l’estació, la falta de places 
d’aparcament i la poca freqüència de 
transport públic existent per enllaçar 
amb La Secuita. L’enquesta es va 
realitzar la segona setmana de febrer 
a 1.117 usuaris, un 9,7% del total de 
passatgers del TGV.
L’estació de Perafort- La Secuita- 
Camp de Tarragona té una mitjana 
diària de 1.400 passatgers i la mos-
tra en qüestió s’ha fet sobre 10.000 
viatgers durant la setmana del 8 al 
15 de febrer d’aquest 2010. L’estudi 
s’ha realitzat amb el suport tècnic de 
la Universitat de Lleida i el Gabinet 
d’Estudis de la Cambra de Comerç 
de Tarragona, ja que la universitat llei-
datana fa una dècada que fa diferents 
projectes de recerca sobre els impac-
tes socioeconòmics als diferents terri-
toris que té el servei ferroviari d’alta 

velocitat a l’Estat espanyol. 
Finalment han estat 1.117 les en-
questes vàlides que han estat mostra 
d’estudi, un 9,7% del total dels usuaris 
de l’estació, ‘una mostra molt signifi-
cativa’, segons el director del Gabinet 
d’estudis de la Cambra de Tarragona, 
Jordi Càceres, ‘i que s’ha escollit en 
una època sense estacionalitat’ tot i 
que la del Camp de Tarragona és de 
les poques estacions que manté el 
mateix nombre d’usuaris a l’estiu que 
durant la resta de l’any. ‘A les esta-
cions TGV el nombre de passatgers 
durant l’estiu baixa, una característica 
que a l’estació del Camp de Tarrago-
na no passa’, ha explicat Cáceres. 
La principal destinació dels usuaris 
del TGV al Camp de Tarragona és 
Madrid, que representa un 60%, i 
dues terceres parts dels enquestats 
son directius o personal qualificat que 
es desplaça a la capital de l’estat, per 
negocis, i diverses vegades al mes. 
Es tracta de persones de mitjana 
edat, amb un alt nivell d’estudis i amb 
tasques de responsabilitat. Aquesta 
tendència, com ha explicat la docto-
ra de la Universitat de Lleida, Carme 
Bellet, és sol registrar a la majoria de 
les estacions del TGV en els primers 
anys de funcionament del servei. 
En canvi, amb els anys el servei es di-
versifica i l’estació del Camp de Tarra-
gona pot tenir una gran atracció per als 

passatgers que busquin oci i turisme. 
La freqüència d’ús de l’AVE per part 
dels usuaris és relativament baixa ja 
que no es utilitzada diàriament per fer 
aquests desplaçaments fins a Madrid 
o Saragossa i en l’enquesta també 
s’ha registrat la reclamació de molts 
d’aquests passatgers perquè es creï 
un vol directe fins a la capital estatal 
des de l’aeroport de Reus. 

En aquest sentit però, el president de 
la Cambra de Comerç de Tarragona, 
Albert Abelló, ha lamentat que en els 
gairebé quatre anys en què el servei 

del TGV està en funcionament al terri-
tori, ‘ni Foment, ni Adif, ni les adminis-
tracions hagin fet millores a les vies 
d’accés com s’ha fet a altres ciutats 
com Segòvia on el TGV funciona des 
de 2008’. 
També el president del Consell Co-
marcal del Tarragonès, Eudald Roca, 
ha demanat millores en la mobilitat i 
el transport públic i millors serveis per 
poder fer front l’augment de demanda 
que pot haver-hi en els propers deu 
anys davant les noves polítiques fe-
rroviàries de Renfe.

Els usuaris suspenen l’accessibilitat i el 
transport públic de l’estació del TGV del 
Camp de Tarragona

L’Ajuntament de Torredemba-
rra (Tarragonès) ha intensificat 
la campanya endegada fa uns 
mesos per conscienciar els pro-
pietaris de palmeres sobre el risc 
de contagi de la plaga del morrut, 
que afecta aquesta espècie. El 
consistori ha repartit cartells in-
formatius sobre la plaga ja que, 
si les palmeres es poden després 
de l’hivern, el risc de contagi 
s’incrementa. 

El municipi compta amb moltes 
segones residències i l’objectiu de 
la campanya és informar aquests 
propietaris de la prohibició de la 
poda durant l’actual època de l’any 
i l’estiu, i dels tractaments que han 
d’aplicar a les palmeres. Les regido-
ries de Medi Ambient i de Serveis 
ofereixen un servei de recollida de 
les palmeres infectades.
Per accedir al servei, els propietaris 

de les palmeres han d’avisar la re-
gidoria de Serveis i dipositar davant 
de casa una bossa tancada amb les 
fulles i unes altres bosses amb el 
tronc tallat per parts. Posteriorment, 
l’Ajuntament destrueix les restes per 
trituració. Els propietaris que llencin 
les palmeres en altres llocs poden 

rebre una sanció d’entre 300 i 1.200 
euros.
Fa uns mesos, l’Ajuntament ja va or-
ganitzar una jornada informativa que 
va comptar amb la presència de tèc-
nics del Departament d’Agricultura i 
de veïns, on es van exposar les ac-
tuacions per evitar el contagi.

L’Ajuntament de  Torredembarra  vol evitar el contagi 
de la plaga del  morrut a les palmeres

La junta de govern local de la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès) ha decidit exigir la retira-
da de l’estació base de telefonia mòbil que 
l’empresa France Telecom España SA –la 
companyia de telefonia Orange- té instal·lada 
al municipi.

El govern local ha pres aquesta decisió després 
que la companyia no hagi respost a les ‘reitera-
des’ peticions de l’Ajuntament per solucionar la 
manca de cobertura telefònica de l’antena ubi-
cada en terrenys municipals i el ‘deficient servei’ 
de l’empresa a la població. 
El consistori ha explicat que, tot i tenir l’antena 
a la vora, hi ha diversos llocs del municipi on no 
és possible l’ús del telèfon mòbil perquè no hi 
ha cobertura.
D’altra banda, l’Ajuntament ha informat que el 
conveni subscrit entre el consistori i France Te-
lecom España SA va expirar el setembre pas-
sat, tot i que la companyia telefònica ‘encara no 
s’ha dirigit al consistori per renovar la llicència, la 
qual ja seria improcedent’. 
Amb això, l’Ajuntament també ha demanat a 
l’empresa que iniciï els tràmits per negociar, si 
ho creu oportú, una nova llicència d’ocupació 
de la finca de titularitat municipal on s’ubica 
l’estació base, que està integrada per una torre 
de 30 metres d’alçada i una caseta.

El ‘deficient servei’ 
obliga l’Ajuntament 
de la Pobla de Mafu-
met a exigir a Orange 
que retiri l’antena de 
telefonia

S’han lliurat 14 noves credencials po-
licials als agents interins de la Policia 
Local de Salou que han superat el pe-
ríode de formació. A l’acte hi ha estat 
present l’alcalde de Salou, Pere Gra-
nados, acompanyat del regidor de Se-
guretat Ciutadana Protecció Civil i Mo-
bilitat, Alberto del Hierro i l’Inspector 
en Cap de la Policia Local, José Luis 
Gargallo, junt amb Imma Molas de 
l’Escola de Policia de Catalunya. 

L’Inspector en Cap de la Policia Local 
de Salou ha volgut felicitar especialment 
aquesta promoció per “ser una de les 
millors que han passat per Salou, amb 
unes notes brillants”. Gargallo els ha ani-
mat a que “això tingui una repercussió 
cap al ciutadà i que facin servir la pla-
ca d’agents de manera correcta”. Per la 
seva part, el regidor Alberto del Hierro, 
ha destacat que es tracta de la promo-

ció amb un major nombre d’opositors, en 
total 430, dels quals només 14 han supe-
rat amb èxit les proves, així d’altres que 
també s’han format a Salou però que es 
destinen a Cambrils o Sitges. 
Del Hierro els ha felicitat per “haver esco-
llit una ciutat on hi ha una de les millors 
policies de Catalunya. Som una policia 
exemplar”, ha assegurat. “El nivell ha es-
tat altíssim, espero que això es traslladi 
al carrer i que pugueu acabar sent poli-
cies professionals amb el temps”.
Ha tancat els parlaments l’alcalde de la 
ciutat, Pere Granados, emplaçant als 
agents a “fer complir la llei però alhora 
estant al servei del ciutadà”. El màxim 
responsable municipal els ha recordat 
que Salou és una “ciutat turística amb 
una gran sensibilitat cap a la vostra pro-
fessió” i els ha animat a treballar sota els 
principis de “confiança i responsablitat”.

Catorze nous agents de la Policia 
Local s’incorporen a la plantilla 
després de rebre les credencials
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Com girar adequadament en un revolt, com accelerar i frenar 
correctament, com adaptar-se a les condicions que vagin sorgint 
a la carretera... són algunes de les claus de les tècniques de 
conducció amb motos i escúters que s’han resumit en un manual 
editat per la Generalitat que té com a objectiu millorar la segu-
retat dels conductors de vehicles de dues rodes, col·lectiu que 
registra una alta accidentalitat a Catalunya. En el primer semes-
tre d’enguany, 26 motoristes ja han mort a la xarxa viària catala-
na, xifra que suposa el 22% del total dels sinistres de trànsit en 
aquesta comunitat.
Tot i que pugui semblar que els consells inclosos en el manual ja 
es donen per sabuts quan algú circula amb una moto o escúter, 
les estadístiques revelen que el factor humà és “l’element clau i 
responsable del 90% dels accidents” de circulació, ha assenyalat 
el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya. Per 
tant, tant interessant i útil és recordar algunes de les tècniques 
que permeten gaudir d’una conducció més segura, com aprendre 
a reaccionar en situacions imprevistes o bé corregir vicis adop-
tats inconscientment. L’autor del manual, el professional del món 
del motor Joan Arnella, exemplifica així un dels mals hàbits ad-
quirits: “Frenar amb el fre del darrere en lloc de frenar amb els 
dos perquè inicialment ja et diuen ‘el fre del davant no el toquis 
que és molt complicat, ja t’ho explicaré un altre dia’. Clar, amb 
aquest concepte vas afegint tota una sèrie de coses que són 
desafortunades”.
Malgrat que els 26 motoristes morts en el primer semestre 
d’enguany suposen un petit descens respecte a la xifra regis-
trada en el mateix període del 2008, amb 31, cap reducció és 
suficient mentre hi hagi alguna víctima sobre l’asfalt. Amb aquest 
objectiu, el de disminuir tot el possible els accidents de vehicles 
de dues rodes, de moment s’han editat 6.000 exemplars del ‘Ma-
nual de tècniques de conducció: conduir amb seguretat la moto i 
l’escúter’, la difusió dels quals anirà a càrrec del Servei Català de 
Trànsit, autoescoles i associacions de motoristes.

La Generalitat edita un 
manual per a motoristes 
amb l’objectiu de reduir 
l’accidentalitat

Per a complir els objectius de reducció 
de consum i emissions han canviat en 
la gamma Mini 2010 tots els motors. 

Per a començar desapareixen els motors 
atmosfèrics 1.4 de 75 i 95 CV , han estat 
reemplaçats per motors 1.6, com quan es 
va llançar al mercat el Mini a principis del 
Mil·lenni. Tots els motors gasolina van a ser 
1.6, els bàsics s’oferiran amb 75 i 98 CV, 
amb un consum mixt de 5,1 l/100 km en el 
millor cas, passarà a estar exempt d’impost 
de matriculació. S’afegix una nova versió, 
el Mini One Cabiró, amb 98 CV i una des-
pesa de 5,7 l/100 km. El motor de 98 CV 
també ho tindrà el Clubman, però el de 75 
CV no. Respecte al motor del Mini Cooper, 
passa a donar 122 CV (+2) i rebaixa el 
consum . El Cooper S passa a donar 184 
CV (+9) i gastarà 5,8 l/100 km. En tots els 
casos esmentats s’ha reduït el consum i 
s’han millorat les prestacions. D’aquesta 
forma, els Mini compliran tant la normati-
va Euro5 com la ULE. Així mateix, tenen 
Stop&Start, regeneració d’energia en les 
frenades i recomanació de canvi de marxa 
de sèrie. Els canvis manuals són sempre 
de sis velocitats, i poden ser automàtics 
tots excepte el 1.6 de 75 CV, també amb 
sis velocitats. Els motors dièsel romanen 
sense canvis (90 i 110 CV), el mateix sobre 
JCW.V II d’Estats Units.

El disseny del MINI Cabiró és el resultat 
d’un procés de desenvolupament evolutiu. 
En comparació del model anterior, els nous 
panells cisellada MINI Cabiró cos li confe-
reixen un aspecte més poderós i dinàmic. 
La vista lateral s’estenia - la barra de pro-
tecció antivuelco oculta gairebé en la seva 
totalitat - dóna un major sentit dels cotxes 
esportius de rendiment i revela un perfil cla-
rament inspirat en el clàssic Roadster. Una 
motlura cromada que envolta la cintura co-
txe sencer en el muscle a nivell visual con-
necta el cos amb el sostre i finestres. El pa-
rabrisas vertical posa en relleu el caràcter i 
millora l’experiència a l’aire lliure. El model 
convertible és inconfundiblemente un MINI 
molt a la vista en primer lloc. Les propor-
cions distintes, a curt, volades davanteres 
i del darrere, buits de les rodes més grans, 
en la curvatura elevada, i altres trets de 
disseny la signatura assenyali clarament el 
cotxe com part de la família MINI. El dis-
seny del frontal trets distingeixen el MINI 
Cooper S Cabiró del MINI Cabiró Cooper. 
Ambdós models vénen amb una graella del 
radiador hexàgon i grans fars rodons amb 
els indicadors de senyal integrat amb l’estil 
típic de MINI. El MINI Cooper S Cabiró és 
recognoscible pel seu va capar, l’augment 
de gairebé 0,8 “, l’obertura estilitzada en 
la tapa del compartiment del motor, i el 
patró de reixeta hexagonal de la reixeta 

del radiador, així com l’extra-gran, cullera 
d’entrada d’aire inferior. En el MINI Cabiró 
Cooper, la graella del radiador conta amb 
un marc cromado i tres barres horitzon-
tals, cromado i una cullerada més baixa 
lleugerament corbada cap amunt de l’aire 
d’admissió. Tant el MINI Cooper S Cabiró 
i el MINI Cooper Convertible funció de les 
unitats de llum de posició de l’un i l’altre 
costat de la presa d’aire inferior, i també la 
casa dels fars antiniebla que són estàndard 
en el modelo Cooper S. La vista del darre-
re del nou MINI Cabiró també oferix una 
millora de la presència visual del cotxe. La 
part del darrere es caracteritza per la seva 
horitzontals paral·leles que creen els “pas-
sos” que emfatitzen l’ample del cotxe, com 
exemple el disseny distintiu que compar-
teix amb el MINI Cooper Hardtop. La tapa 
innovadora, la coberta del darrere del nou 
MINI Cabiró s’obre des de la part superior i 
està articulada en el fons, la creació d’una 
zona de càrrega generós. Les llums del 
darrere verticals, un poc més grans que 
els de la ex model, s’estableixen, joia-com 
en emmarcats en crom. grans i la barra de 
protecció antivuelco escamoteable. El pa-
ladar tou de la nova MINI Cabiró es desta-
ca, en particular, gràcies al seu disseny i la 
seva funcionalitat. Amb la capota dalt baixa 
línia del sostre del MINI Cabiró ressalten el 
seu aspecte esportiu.

Nova gamma de motors Mini 2010 
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La Costa Daurada és la zona costanera a la 
part més septentrional del sud de Catalunya. La 
capital és Tarragona i té l’àrea d’influència distri-
buïda en sis comarques.
La seva privilegiada situació li permet disposar 
d’un territori molt variat, que va des de la mun-
tanya fins a la costa, banyada pel mar Medite-
rrani. La formen les comarques de l’Alt Camp, el 
Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el 
Tarragonès i el Baix Penedès. 
El nom de Costa Daurada li ve del color daurat 
que es pot veure a les seves platges quan llueix 
el sol. La sorra es converteix a la vista dels hu-
mans en petites marques que recorden l’or. Però 
no només el color daurat és el que predomina 
en aquesta terra. Les terres de l’interior estan 
plenes de totes les tonalitats del verd i el marró, 
amb talls, fulles i arbres, especialment pins. A 
la costa, hi predomina espectacularment el blau 
de les platges, que contrasta amb la lluentor de 
la sorra i que fa que quan es pon el Sol tot es 
torni de color taronja.
La Mediterrània, amb els seus olors i sabors, 
està molt present a la gastronomia de la Costa 
Daurada. La combinació entre els productes del 
mar i del camp fa que hi hagi un ampli ventall de 
plats, acompanyats d’uns vins amb denomina-
ció d’origen. 

Costa Daurada

EL AUTENTICO RESTAURANTE HINDU
COMIDA EUROPEA 
SHOARMA KEBABS

C/ Carles buigas 20
Edif. Goya Salou ( 43840)

Pizzeria 
Hipopótamo

Carnes a la brasa
Pizzas
Kebabs
Platos combinados
Tapas

C/ Carles Buigas, 40-42
SALOU

Menus, Cocteles 
y una gran terraza 

con vistas al mar

Paseo Colon 2, telf.: 977 381 000 SALOU

Especialidades arrozes y paellas

Menu del Mar 15€

C/ Bilbao nº1 SALOU, telf.: 977 353 102

Abrimos todo el año

PIZZAS TAPAS ENSALADA       CARNE       PLATOS COMBINADOSPIZZAS TAPAS ENSALADA       CARNE       PLATOS COMBINADOS

T' agradaria provar 
una pizza de metro?

C/ Carles Buigas 36-38,  Local 1 -  977 380 861 SALOU

Menú Flash
para jovenes a 10€
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La Feria de Abril se celebrarà aquest any del 
29 d’abril al 2 de maig a l’esplanada del Mer-
cat de Bonavista. 

El tinent d’alcalde de Relacions Ciutadanes, 
Manuel Lopez Pasca va explicar que la princi-
pal novetat d’enguany és que la Feria estrena 
nou recinte firal, un espai completament asfal-
tat i amb les aigües canalitzades que perme-
tran gaudir encara més de la festa. A més, el 
tinent d’alcalde va destacar també que Radio 
Olé realitzarà un programa especial en directe 
el dissabte a la tarda que s’emetrà per tot Ca-

talunya.
La inauguració es realitzarà el dijous 29 d’abril 
a les 22 h i anirà a càrrec de l’alcalde, Josep 
Fèlix Ballesteros.
 

L’horari de la Feria de Abril
Dijous 29 abril de 21 a 4.45 h
Divendres 30 abril de 17 a 4.45 h
Dissabte 1 maig de 11 a 4.45 h
Diumenge 2 maig de 11 a 24 h

En aquesta edició s’instal·laran un total de 
vuit casetes en una superfície de 2.300 m2

L’amenaça de pluja no va ser un obstacle pels milers de per-
sones que durant el passat divendres van passar per l’estand 
de La Ciutat. 
Sota un cel tapat que de tant en tant oferia petites clarianes, els 
nostres comercials van repartir centenes d’exemplars i roses 
als ciutadans i ciutadanes que durant el dia de St. Jordi van 
sortir a passejar per la Rambla. Molts tarragonins van passar 
per l’estand per demanar informació, exemplars d’edicions pas-
sades i per expressar-nos la seva satisfacció. 
L’Alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, acompanyat 
de diferents autoritats no va faltar a aquesta cita tan assenyala-
da, així com d’altres personatges destacats i empresaris de la 
comarca. L’afluència de gent va ser massiva, hi va haver molta 
participació, tant de públic, com d’estands de llibreters i de les 
diverses entitats tarragonines. 
Des d’aquí volem agrair a totes aquelles persones que ens van 
visitar, enviant una forta abraçada a tots aquells que van feli-
citar a tot l’equip de La Ciutat per fer arribar cada quinze dies 
la informació més destacada de la nostra ciutat a les seves 
bústies. 

La Ciutat viu amb tu la Diada de Sant Jordi
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Aquest espai  de gastronomia 
podria  haver estat  ideal per a tu,

no deixis escapar  aquesta
 oportunita la propera vegada...

TRUCA’NS 
977 22 25 39

Gastronomia

L’estudi de Recerca en Acció també re-
vela que la pastisseria i els refrescos en 
consumeixen amb moderació

Els nens i nenes catalans mengen poca 
fruita, poca verdura i poc peix. Aquesta és 
la cara més negativa de l’estudi sobre els 
hàbits alimentaris dels escolars catalans 
que ha fet Talència mitjançant el portal Re-
cerca en Acció i per la Fundació Alícia. La 
cara positiva de l’estudi, realitzat amb les 
dades de 1.375 alumnes de 10 a 18 anys 
de 30 escoles de Catalunya i el País Valen-
cià, és que els refrescs i la pastisseria es 
consumeixen amb moderació. 
L’informe alerta que és “preocupant” que 
únicament l’1% dels joves enquestats as-
soleixi les recomanacions de consum de 
verdura, que és de dos racions al dia. Pel 
que fa a la fruita, l’estudi revela que només 
el 7% dels enquestats arriben a prendre les 
2 o 3 peces de fruita recomanades.
En llegums, les dades són més positives, 
i és que un 36% dels participants segueix 
les recomanacions de menjar-ne dues o 
més racions a la setmana i quasi un 40% 
en menja com a mínim una. D’altra banda, 
l’estudi assegura que és “notable, per ne-
gatiu” que un 25% dels joves no en menja 
mai. A més, l’estudi revela que molts dels 
joves no saben distingir entre llegums i er-
dures.
El consum de peix també és més baix del 
“desitjat”, segons l’informe. Encara que hi 

ha un 20% d’estudiants que no en menja 
ni un sol cop a la setmana, més del 40% 
en menja dos o més racions setmanals, “i 
aquesta dada és positiva”, diu l’estudi. En 
concret al peix blau, el 50% dels enques-
tats en prenen com a mínim un cop a la 
setmana.

Els refrescos, amb moderació
L’informe destaca “com a dada positiva” 
que és del 65% dels enquestats beuen mo-
deradament refrescos durant la setmana, 
menys de 660 ml. A la setmana, corres-
ponent a dos llaunes o uns tres vasos. Els 
resultats pel que fa al consum de pastis-

seria i brioixeria i snacks dolços, també es 
qualifiquen de “bons” ja que el 57% en fa 
un consum moderat. Tot i això, un 15% en 
pren diàriament.
Prop del 80% dels escolars acudeixen el 
col·legi havent esmorzat alguna cosa a 
casa, cosa que l’estudi valora positiva-
ment perquè “els experts assenyalen que 
esmorzar a casa ajuda al rendiment físic i 
intel·lectual i millora la concentració a clas-
se”. El grup d’alumnes de 10 anys són els 
que fan més esmorzars a casa i, a mesura 
que augmenta l’edat, en disminueix la fre-
qüència.

Els nens mengen poca fruita i verdura
Els cereals de l’esmorzar ha-
bitualment són de blat, arròs 
i avena. A aquests ingredients 
principals s’hi afegeixen 
d’altres, com poden ser: su-
cre, mel, caramel, malta, xoco-
lata, llet en pols, fruits secs o 
fruita dessecada, que són els 
principalsresponsables del 
poder calòric dels cereals.

Es troben als nostres mercats 
diverses varietats de cereals: 
en flocs, infl ats, rics en fi bra i 
muesli, entre d’altres.
Els cereals en fl ocs s’obtenen 
a partir de farines refi nades i 
solen contenir sal, sucre i malta; 
a més d’enriquir-se amb vitami-
nes i minerals. Especialment, 
les vitamines que trobem són la 
B1, B2, B3, B6, folats, B12. 
Els cereals infl ats són els més 
lleugers i amb un contingut en 
fi bra menor, al contrari del que 
passa amb els cereals  integrals. 
El muesli, que inclou fruits secs 
i dessecats, són segurament els 
més energètics. 
En general, els cereals de 
l’esmorzar estan composats per 
una alta proporció d’hidrats de 
carboni, que són els que apor-
ten les farines, els sucres sim-

ples i també d’altres ingredients 
que s’hi afegeixen, com són la 
mel, el caramel, la xocolata... En 
menor proporció es troben altres 
nutrients com les proteïnes, els 
greixos, la fibra, les vitamines i 
els minerals.
El contingut en proteïnes gene-
ralment no és gaire destacable, 
excepte en el cas de cereals 
que incloguin fruits secs o xoco-
lata, amb un augment també de 
l’aportació en fibra.
Pel que fa a les calories, l’arròs 
infl at, n’aporta unes 381 calo-
ries; els fl ocs de blat, 348; els 
fl ocs de blat amb xocolata, 393 
calories; els cereals rics en fi 
bra, 263 calories i el Muesli és el 
tipus de cereal més calòria, amb 
405 calories.
Hem d’apuntar que les xifres 
anteriorment esmentades fan 
referència a 100 grams de pro-
ducte, quan habitualment les 
raccions que es recomanen a 
l’hora d’esmorzar són de 40 
grams.
Els cereals constitueixen, doncs, 
una bona font d’energia al matí, 
especialment indicats per a les 
persones amb un gran desgast 
físic.

Els cereals de l’esmorzar, 
una bona font d’energia



La Cambra de la Propietat Urbana, tot i haver-se fun-
dat a l’any 1914, fa més de 80 anys, avui en dia és 
un organisme jove i actualitzat que compta amb els 
mitjans més moderns. La Cambra defensa els inte-
ressos dels propietaris, doncs moltes decisions de 
l’Administració, com les referents a l’actualització del 
cadastre, noves ordenances fiscals, impostos, taxes 
municipals, expropiacions i moltes altres, poden afec-
tar a la Propietat.  Així mateix és un Organisme de 
consulta i col·laboració amb l’Administració Pública, 
especialment amb la Generalitat de Catalunya, amb 
els treballs i temes relacionats amb la vivenda, rehabili-
tació i propietat urbana, representant l’interès col·lectiu 
i corporatiu dels seus associats. Des de la Cambra de 
la Propietat Urbana de Tarragona, podrà accedir a un 
món de solucions per a la seva propietat: Una fines-
treta única i integral on trobarà resposta a les seves 
consultes, inquietuds i necessitats, perquè li garantim 

una bona gestió de la seva propietat, una gestió inte-
gral, eficient i professional. 

Serveis que ofereix la Cambra:
· Assessoria Jurídica
· Assessoria Fiscal
· Arquitectura i solucions tècniques
· Administració de Finques en lloguer
· Administració de Comunitats de Propietaris
· Cambrassegur-Asssegurances
· Fiances: Com a òrgan de col·laboració amb      
  l’administració     pública gestionen el registre   
  de fiances dels contractes de lloguer.
· Altres serveis: LLOGUER DE SALES, PUBLICACIONS, etc

Seu Tarragona
Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Carrer Mendez Nuñez 23 - 43004 Tarragona
Tel. 977. 24. 29. 06 – Fax: 977.23.49.03

Seu Tarragona
Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Carrer Mendez Nuñez 23 - 43004 Tarragona
Tel. 977. 24. 29. 06 – Fax: 977.23.49.03

A la Cambra trobarà l’assessorament 
i els serveis que necessiti

Part de la plantilla de la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Col·legi O�cial d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Província de Tarragona                           977 23 58 20     info@apitarragona.com

EL PORTAL IMMOBILIARI DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

www.apitarragona.com
· Buscar un pis
· Vendre una casa
· Llogar un local
· I qualsevol operació immobiliària
sempre amb la garantia d’un

+50.000 Immobles
+500 agències immobiliàries
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FINQUES CADIACH
ASSESSORIA - GESTORIA - IMMOBILIARIA
PLAÇA PONENT Nº11, 1º 2ª - TARRAGONA

MÉS DE 50 ANYS AL SEU SERVEI

www.cadiach.com

977 21 77 06

 VENDA
Gasometre, 1 hab., bany compl.. calef, cuina-menjador  115.000€
T. Jordi, 2 hab, (abans 3) 2 banys, Aa, terrassa.Vistes  174.000€
Joan XXIII, pis de 3 hab., 1 bany. Pq,traster.Z.comun piscina  230.000€
Pere Martell, 4 hab., 2 banys pàrquing opcional . 247.000€
Caputxins, 4hab. dobles, 2 b  compl., cuina o�ce.Pk op.  288.500€

AMB MOBLES
Gasometre, 1 hab.moblat calef., cuina-menjador, bany compl.  425€
C.August, àtic , 1 habitació, terrassa, ascensor.  450€
Pere Martell, 1 habitació, seminou, aire acondicionat  500€
Imperial, 1 h. 1 bany Aa/Bc , Pq i traster. Seminou  500€
Pons d’Icart, 3 hab. bany compl., semimoblat, exterior  575€
Torres Roma, 2 hab. 1 bany Aa/Bc.Cuina americana. Seminou  600€
SENSE MOBLES
C/Unió, 4 hab. bany/aseo, balcó, reformat  550€

GENERAL CONTRERAS, local d’obra de  80 m2, abans 

destinat a magatzem   500€/m
REAL/JAUME I, 110 m2, local destinat anteriorment a taller.

 Molt bona ubicació. 800€/m
VIA AUGUSTA, 225 m2, aparador, aseo, gual al carrer. 

No sortida de fums.  1.000€/m

Aparador, gual al carrer.  1.000€/m

Edi�ci Zeus, 
pis d’alt standing s/n moblar 
de 140 m2, 3 hab. dobles, 2 b 
complets, cale., aire 
acondicionat, cuina o�ce. 
Pàrquing op. Disposa de 
zonacomun amb piscina i 
servei de porteria. Davant del 
futur “Corte Ingles” 

· Rambla Vella,   
pis reformat d’una hab. 
doble, saló-menjador, cuina 
independent, bany. Terra 
de parquet. Assolejat.No té 
ascensor.  
133.900 € 

· Joan XXIII,   
pis de 120 m2, 3 hab. dobles, 2 
banys compl.., aire acondicio-
nat i calef. per conductes, 
cuina o�ce amb galeria.
Seminou.Inclou pàrquing i 
traster. Disposa de z.comun. 
ajardinada amb piscina
370.800 € 

PISOS DE LLOGUER

LOCALS I DESPATXOS

· General contreras, 
local d’obra de 80 m2 
aprox., abans destinat a 
taller

500 €/mes
DIPOSEM DE VARIES 

PLACES DE PÀRQUING 
EN LLOGUER I VENDA. 

1.000 €/m

Notícies breus del mercat 

Desprendre’s d’una casa de forma ràpida no és 
impossible, només és qüestió de no cometre 
errors i transformar-los en encerts. 
Aquí van alguns errors que hem d’evitar:

· PREU 
Ser realista i posar un preu que permeti la venda 
en el menor temps possible és la gran clau. Molts 
diuen que no hi ha més secret i alerten que en un 
entorn a la baixa de preus, cada dia que l’habitatge 
passa en venda, val menys. 

· SER PASOTA 
En aquest mercat, la paciència costa diners. Els 
primers 15 dies de la venda són els que més eficà-
cia té la publicitat d’un immoble i quan més interès 
desperta. Aprofitar-los és la clau i “jugar” a l’antiga 
estratègia de “no tinc pressa per vendre i per això 
poso el preu alt” no funciona ara.

· TANCAR-SE EN BANDA A REBAIXAR 
Ningú obliga a un venedor a baixar el preu del seu 
habitatge, però si es vol vendre una casa convé 
ser competitius en preu. Veure que la teva casa és 
de les més cares del barri i tancar-te a rebaixar el 
preu no és la millor forma de vendre. De fet, alguns 
aconsellen posar el preu avançat, és a dir, posar 
el preu que podria tenir aquesta casa dins de sis 
mesos en un mercat a la baixa com l’actual.

· NO DEIXAR-SE ASSESSORAR 
Calcular el preu de la teva casa pot ser complicat 
en un entorn com l’actual. A més, els propietaris 
sempre solen aportar un valor “sentimental” a la 
casa que els compradors no tenen. Posar-se en 
mans d’un professional que ajudi a posar un preu 
adequat i programi les visites a l’habitatge sol ser 
una bona idea. Ara hi ha molta competència per 
vendre i tota ajuda “contra el veí” que també ven la 
seva casa és poca. 

· REBUTJAR OFERTES 
En un mercat a la baixa rebutjar ofertes pot ser 
sinònim de lament posterior. Això sí, cal diferenciar 
entre els que realment fan una oferta coherent i els 
que fan una oferta temerària sabent que es rebut-
jarà, és a dir, cal saber diferenciar un possible com-
prador d’un tafaner. 

· NERVIS A L’ENSENYAR LA CASA 
No convé donar sensació de desesperació al ven-
dre l’habitatge ni tampoc exagerar a l’excés els as-
pectes positius de l’habitatge. 

· EVITAR ELS PROFESSIONALS 
A vegades es fuig dels agents immobiliaris, però si 
no es vol complicar la vida ni que la venda del pis 
suposi un mal de cap és recomanable posar-se en 
mans d’experts, ja que ens ajudaran i facilitaran tot 
el procés. No tindrem ni que ensenyar la casa, ni 
atendre trucades de tafaners, ni preparar més pa-
pers que els necessaris, ni barallar-se cara a cara 
comprador i venedor sobre el preu.

· POSAR PREU DIFERENT EN DIVERSOS 
LLOCS 
Si el particular posa un preu en un anunci i la immo-
biliària posa un altre, genera desconfiança. El teu 
habitatge ha d’estar al mateix preu en tots els llocs 
en els quals s’anuncia, independentment de qui 
gestioni la venda. 
En definitiva, per evitar tots aquests errors, el millor 
és posar-se en mans d’un professional del sector, 
dins del qual els Agents de la Propietat Immobiliària 
(API) són els més experts i els que li podran donar 
millors garanties, assessorament i informació, en 
tots els aspectes de la seva compra-venda.

Com fer una venda ràpida: 
“venda express” errors a evitar
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Pare Palau, 3 baixos

43001 Tarragona
Tel. 977 21 98 30

Fax. 977 22 00 65
finques@estevemarti.cat

ESTEVE
MARTÍ PUJALS
LLOGUER · CONTRACTES · COMPRA -VENDES · ASSEGURANCES
VALORACIONS   IMMOBILIARIES  ·   TRAMITACIÓ    D’HIPOTEQUES

LLOGUERS

600 € / mes ( Ref. LSM 9 )   

Baro IV Torres
Pis de 70 m2 aprox

3 habitacions, cuina 

i bany reformats.

Sense Mobles

Esterior.

430 € / mes ( Ref. LSM 6 )   

Maria Cristina
Pis de 60 m2 

2 habitacions,

Bany i cuina nous.

Petita Terrassa.

Sense mobles

VENDA
C/ Cervantes. Pis de 69 m2 3 habitacions, 1 bany i 1 aseo. 

Cuina completament equipada. Amb ascensor
175.000 €  (Ref. VPI.25)   

                                                  

600 € / mes ( Ref. LSM 10 )   

Miquel Servet (SP i SP)
Pis de 2 dormitoris,

Bany i cuina.

Per estrenar. 

Sense mobles.

Amb parking i piscina.

700 € / mes (Ref. LSM 1 )   

Sant Antoni Maria Claret
Pis de 80 m2 aprox, 
3 dormitoris, 2 banys,
 terrassa, calefacció i
 zona enjardinada.
Amb parking

600€ / mes ( Ref. LAM 6 )   

Canyelles
Pis de 3 dormitoris,

1 Bany, tot moblat.

Ascensor. Bona

Situació 

4000€ / mes ( Ref. LLOC 8 )   

Gasometre
Local de 424 m,

Acondicionat per a 

perruqueria,

te diferents sales, A/A

 

Comte de Rius, 12 · Tarragona · Tel. 977 23 34 96

PIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUERPISOS DE LLOGUER

PIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUER

DESPATXOS EN LLOGUERPIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUERPIS DE LLOGUER

  PISOS DE LLOGUER PISOS DE LLOGUER

Monestir Poblet, 
94 m2, 4 hab, tot exterior, 

assolejat, cuina i bany 
reformats a nous, pintat,  

550€

Rambla Nova 104, 2º, 
155 m2, 7 sales, calefacció, parquet,

 llums d’emergència, 
vistes a la Rambla, bon estat, espaiós.   

800€ + 151€ despeses

Roma 22, àtic, 
88 m2, 2 hab, calefacció, 

amplia terrassa de 44 m2, 
sol tot el dia, 

pràcticament a estrenar, vistes al Parc, 
600 € amb Parking opcional: 90 €

Comte de Rius 3,  45 m 2, 1 hab, 
totalment reformat: 

cuina  americana i bany nous, 
terres antics, ascensor, 

550 €
                      

Robert Aguilo 51, 5, 107 m2, 
4 hab,2 banys, calefacció, amplia

 terrassa amb vistes al MAR, ascensor, 
molt bon estat, Parking,     

 770 €

Rovira i Virgili 39, 
65 m2, 3 hab, AMB MOBLES, ascensor, Total-
ment reformat, amb �nestres de doble vidre, 
calefacció amb radiadors, serveis contractats,   

550 €

Rambla Nova124, 
3º G, 63,49 m2, 3 hab, ascensor, 

tot reformat, cuina i bany a estrenar, 
�nestres alumini, parket al menjador, 

Pintat, Vistes a la Rambla, 
pàrquing, porter,    

600 €
+ LLUM 

+ AIGUA 
+ ESCOMBRARIES  

i Opcional + 80 € Pàrquing                     

Carrero La Palma 3, LOFT IMPECABLE; 
totalment reformat: cuina americana, 

bany, sòl, finestres doble vidre, Balcons 
a la Plaça la Font,

450 € 

Nou Sant Oleguer, 
estudi, cuina americana, amb mobles,  

  350 €

La Palma 1, 1 hab, Totalment Reformat: 
cuina i bany nous, pintat, cuina equipa-
da, porta blindada, vistes a la Plaça La 
Font: solejat, escala amb condicions,                                     

450€
   

Gasometro 44, 
cantonada Plaça Ponent, 3 hab, 
ascensor, totalment reformat, 

vistes a plaça,                     
450 € +19 €  despeses 

Reding 25, 100 m2, 
4 hab, vistes a la Plaça del mercat,  

molt Lluminós, cèntric,   
380 € + 57€ despeses €

Taquigrafo Marti, 
70 m2, 3 hab, Pintat, 

vistes al carrer
 amb balcó,    

450 € + 49€ despeses 
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nº334

IMMOBLES EN VENDA

C/ Sant Antoni Mª Claret 
75 m2, 3 dormitoris, 2 banys, 

exterior, balcó, armaris encastats. 
Tot reformat!!. 

PREU. 165.000 €

           
La Canonja, Ob.Nova, 85 m2, 2 dorm, 2 banys..........................125.000 €
Constantí, obra nova, 90 m2, 3 dorm, bany i lavabo............126.000 €
Bl. Sant Lluc, 2 dormitoris, a.c., tot reformat, ascensor...........138.000 €
Sant Ant.Mª Claret, 3 dorm, pk doble, d’origen..........................145.000 €
Av.Argentina, tot reformat, 3 dormitoris..........................................150.000 €
Assemblea Catalunya, 3 dor, ascensor, bon estat....................165.000 €
Rovira Virgili, 4 dormitoris, exterior, asc, traster............................178.000 €
Alfred Opisso, Ob.Nova, P.Baixa 2 dorm,..........................................186.000 €
Enginyer Cabestany, 3 dormitoris, tot reformat........................198.000 €
Violant d’Hongria, semi-nou, 3 dorm, pk i tr., piscina............220.000 €
Dr. Zamenhof, 4 dorm, parking, asc, pis nou................................280.000 €
Urb.Antibes, xalet d’alt standing, 6 dor, pk, piscina.................800.000 €
Boscos Tarragona, xalet alt standing, 5 dorm, piscina.........840.000 €

C.Barcelona, 1 dorm, moblat, asc....................................................................450 €
Dr. Mallafré, 1 dorm, moblat, aire cond, nou..........................................520 €
Torres Jordi, 2 dormi, moblat, semi-nou, ascensor............................550 €
Arrabassada, loft nou, moblat, plaça parking.......................................550 €
P.Catalans, 2-3 dorm, sense mobles, nous, Desde:...........................585 €
Av. Francesc Macià, nou, moblat, 1 dorm, pk........................................590 €
R.Virgili, 2 dorm, moblat, semi-nou, contracte temporada.......600 €
Ass. Catalunya, 4 dorm, sense mobles, ascensor................................600 €
Pin i Soler, 3 dorm, moblat, reformat.............................................................650 €
Castellers, amb mobles, 3 dorm, reformat, asc.....................................670 €
Reding, duplex, 2 dorm, moblat, tot nou..................................................700 €
Ramón i Cajal, 5 dorm, s/n mobles, calef, piscina, ascensor.......850 €
Av. Catalunya, 4 dorm, amb mobles, pk, piscina, semi-nou.....850 €
Via Augusta, xalet, 4 dorm, moblat, garatge, piscina..................1.250 €

Avda. Francesc Macià, nº 8. Plaça de 15 m2 ( 3 x 5 m), per cotxe 
gran + 2 motos. ............................................................................Preu: 29.900 €   

Avda. Rovira Virgili /F.A.Cardona Grau, 
plaça d’aparcament gran, 2,80 x 5 m........................Preu: 29.000 €

IMMOBLES EN  VENDA

PISOS LLOGUER

PARKINGS EN VENDA

C/ Joan Miró
100 m2, 3 dormitoris, bany 

complert,calefacció, ext, terrassa, zona 
comunitària amb piscina, pkg i traster. 

PREU: 230.000 €    

Avda. Rovira i Virgili
90 m2, 3 dor (abans 4), bany 
compl, exterior, terrassa, aire 

condicionat fred/calor, 
ascensor, traster, 

 Tot Reformat. 
ABANS: 206.000 €

ARA: 169.000 €

GRAN OPORTUNITAT

C/ Baró IV Torres
3 dormitoris, bany complert, 

calefacció, exterior, plaça 
d’aparcament. Pis reformat. 

PREU. 166.000 €

Rambla Nova
75 m2, 2 dormitoris, bany complert, 

exterior a la Rambla, terrassa, ascensor, 
bon estat. 

PREU: 210.0000 €.

Avda. Ramón i Cajal
112 m2, 4 dormitoris, bany i lavabo, aire 

condicionat fred/calor, terrassa, 
ascensor. Pis Reformat!. 

ABANS: 239.000 €;  ARA: 215.000 

Avda. Rovira i Virgili
100 m2, 4 dormitoris, 2 banys, exterior, 

terrassa, ascensor, pis d’origen, al costat de 
R.Nova. 

PREU: 240.000 €

Via Augusta, 
xalet arrenglerat, 200 m2 de super�cie, 4 
dormitoris, 2 banys /1 lavabo, calefacció i 

aire condicionat, garatge 2 cotxes, terrassa, 
jardí 200 m2, zona comunitària amb piscina. 

Impecable! PREU: 675.000 €

Casa-xalet al centre de Tarragona, 
Zona Rovira i Virgili, 3 dor, 1 bany, 

calef., exterior, terrassa-jardí propis, 
parcel.la 225 m2, garatge 4 cotxes, 

tota reformada, per entrar-hi.
PREU: 350.000 €

Avda. Vidal i Barraquer
85 m2, 3 dormitoris, 2 banys, calefacció, 
exterior, terrassa, parking i traster, zona 
comunitària amb piscina, pis semi-nou. 

PREU: 290.000 €.

Av. Rovira i Virgili
pis totalment reformat, 110 m2, 4 

dormitoris, 2 banys, calef. i aire 
condicionat, exterior, terrassa, parquet, 

traster, ascensor. PREU: 272.000 €.

El Govern i els promotors as-
seguren que l’actual és un bon 
moment per a comprar un pis, 
mentre que alguns experts acon-
sellen esperar perquè, al seu ju-
dici, la caiguda dels preus encara 
no ha tocat fons. Però, segons 
es comenta en aquest article, 
deixant a un costat les opinions, 
és possible dissipar els dubtes 
tirant mà de la calculadora. Des 
del 1 de gener de 2011 els con-
tribuents que guanyin més de 
24.107 euros a l’any perdran el 
dret al desgravament fiscal en 
l’IRPF per compra d’habitatge 
i, fent nombres, diran adéu a 
un estalvi fiscal mitjà de 27.575 
euros al llarg de tota la vida de 
la hipoteca. Només els quals in-
gressin 17.700 euros o menys 
conservaran íntegra la deducció, 
que s’anirà reduint linealment fins 
als citats 24.107 euros. Prenent 
com referencia la hipoteca mitja 

registrada per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) al gener, per 
a un import de 123.673 euros a 
un tipus d’interès del 4,05% i un 
termini d’amortització de 21 anys, 
el prenedor del préstec aportarà 
en 252 quotes 729,48 euros al 
mes. El desembors durant tota 
la vida de la hipoteca ascendirà 
a 183.828 euros. A l’any, supo-

sen 8.753,76 euros. Actualment, 
i amb caràcter general, és pos-
sible deduir-se un 15% de la 
quantitat anual abonada fins a 
un màxim de 9.015 euros. Així, 
seguint l’exemple de l’hipotecat 
mig, el desgravament anual en 
l’IRPF se situaria en 1.313 euros, 
i la reducció fiscal total ascendiria 
a 27.575 euros.

Comprar un pis abans de 
2011 comporta un estalvi 
fiscal mitjà de 27.500 euros

Notícies breus del mercat 



TRUCA AL

807  505  520 

    I ANUNCIA’T

CLASSIFICATS

Preu màx.: Xarxa fixa 1,16 €/ min. Mòbil 1,51 €/ min. IVA Inclòs. Majors de 18 anys. ATS S.A. Apt. Correus 18070 - 28080 

1. Introduir codi de secció.
2. Gravar anunci ( Màxim 25 segons).
3. Esperar confirmació del sistema.

Per qualsevol dubte o incidència sobre la línia trucar al 
  902 44 01 40 de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.

005   COTXES COMPRA
010   COTXES VENDA
050   VEHICLES INDUSTRIAL
060   MOTOS
070   NÀUTICA
099   VARIS
102   VENDA APARTAMENTS-ESTUDIS
104   VENDA PISOS
106   VENDA CASES-XALETS
108   VENDA DESPATXOS-OFICINES
110   VENDA LOCALS
112   VENDA NAUS INDUSTRIALS
114   VENDA TERRENYS
116   VENDA APARCAMENTS
119   VENDA VARIS
122   LLOGUER APARTAMENTS-ESTUDIS
124   LLOGUER PISOS
126   LLOGUER CASES-XALETS
128   LLOGUER DESPATXOS-OFICINES
130   LLOGUER LOCALS
132   LLOGUER NAUS INDUSTRIALS
134   LLOGUER TERRENYS
136   LLOGUER APARCAMENTS
139   LLOGUER VARIS
142   COMPRA APARTAMENTS-ESTUDIS

144   COMPRA PISOS
146   COMPRA CASES-XALETS
148   COMPRA DESPATXOS-OFICINES
150   COMPRA LOCALS
152   COMPRA NAUS INDUSTRIALS
154   COMPRA TERRENYS
155   OFERTAS LABORALES
156   COMPRA APARCAMENTS
159   COMPRA VARIS
162   TRASPÀS LOCALS
164   TRASPÀS NEGOCIS
179   TRASPÀS VARIS
215   RELAX
255   OFERTA ADMINISTRATIUS
260   OFERTA COMERCIALS
265   OFERTA CONTRUCCIÓ
270   OFERTA INDUSTRIA
275   OFERTA INFORMÀTICA
280   OFERTA HOSTALERIA
285   OFERTA PROFESSIONALS
290   OFERTA PROFESSORS
295   OFERTA SERVEI DOMÉSTIC
299   OFERTA VARIS
410   COMPRES VARIS
420   VENDES VARIS
430   PÈRDUES/TROBALLES

POEMAS 
LAURA

¿ Si necesitas un poema?
Para una boda o alguién especial...
yo desde el corazón te lo escribo.

Tel. 626 067 108

O�cina: C/Méndez Nuñez, 21 entl.2 
Telèfon: 977 22 25 39

Horari: de 9 a 14h i de 16h a 19h
De dilluns a divendres

 

Com anunciar-se a la  secció del classi�cats

Formes de pagament:
1.- Ingrés en compte
2.- En metàlic a les nostres o�cines

Formes d’anunciar-se

màxim 20 paraules / sense requadre
1 Per anunci

2 Subratllat

C/Unió, 73 m2, 2 dormitorios, bany 
complert,aire condicionat fred/calor, ext, 
terrassa,  ascensor, traster Tot Reformat 
Tel. 977 23 56 56

màxim 20 paraules / subratllat groc
C/Unió, 73 m2, 2 dormitorios, bany 
complert,aire condicionat fred/calor, ext, 
terrassa,  ascensor, traster Tot Reformat 
Tel. 977 23 56 56

5 € + IVA 

10 €+ IVA  

3 Destacat
màxim 20 paraules / Destacat
C/Unió, 73 m2, 2 dormitorios, bany 
complert,aire condicionat fred/calor, ext, 
terrassa,  ascensor, traster Tot Reformat 
Tel. 977 23 56 56

15 €+ IVA  

Promoció 2x1
dues sortides
al preu d’una 

SECCIO104.
VENDA PISOS

RAMON I CAJAL. Pis de 4 dor-
mitoris amplis, cuina amb galeria i 
rebost, 1 bany, Saló amb terrassa i 
agradables vistes. Orientació sud. 
Ascensor. 270.000 €. FINQUES 
BORONAT: 977.250.250

TORRES ROMA. Pis alt. 4 dor-
mitoris, cuina amb galeria, 2 banys, 
Saló amb terrassa i agradables 
vistes. Gran zona comunitaria amb 
piscina. Garatge per a cotxe gran. 
450.000 €. FINQUES BORONAT: 
977.250.250

CARDONA I GRAU. Edifici se-
mi-nou. Pis de 2 dormitoris, cuina 
amb galeria, 1 bany complet, Saló 
amb terrassa. Ascensor. Bon estat. 
165.000 €. FINQUES BORONAT: 
977.250.250 

C/BARCELONA, local en dos 
plantes de 123 m2, 2 aseos, d’obra. 
190.000€ F.Cadiach 977 21 77 06

JOAN MIRO, 3 habitacions, bany 
complet, calefacció, cuina amb ga-
leria. Terrassa, pàrquing i traster. 
Z.comun, amb piscina. 230.000€ 
F.Cadiach 977 21 77 06

AVDA. ESTANISLAO FIGUE-
RES, 3 dormitoris, bany complert, 
traster, pis semi-reformat, cèntric. 
121.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

BloC SanT PERE (SP.SP), 
2 dormitoris, bany complert, exterior, terrassa, 
calefacció, ascensor, pis reformat. PREU: 
140.000 €. IMMOBI. HABITAT. 97721 63 40.

SANT ANTONI Mª CLARET, 85 
m2, 3 dormitoris, 1 bany, exterior, 
gas natural, pàrking doble. PREU: 
145.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40. 

AV. ARGENTINA, pis totalment 
reformat, 3 dormitoris, bany com-
plert, exterior, terrassa, per entrar-hi. 
PREU: 150.000 €. IMMOBILIARIA 
HABITAT. 977 21 63 40.

C/ SANT ANTONI Mª CLARET 
, 75 m2, 3 dormitoris, 2 banys, exte-
rior, balcó, armaris encastats. Tot re-
format!!. PREU: 165.000 €. IMMO-
BILIARIA HABITAT. 977 21 63 40.

AVDA. ROVIRA I VIRGILI, 4 
dormitoris, bany complert reformat, 
cuina semi-reformada, exterior, te-
rrassa, ascensor, bon estat. PREU: 
178.000 € IMMOBILIARIA HABITAT. 
977 21 63 40.

EL CATLLAR, semi-nou del 2.005, 
3 dormitoris, 1 banys, calefacció, 
terrassa, parking i traster, zona co-
munitària amb piscina i jardí. PREU: 
190.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

ENGINYER CABESTANY, pis 
de 3 dormitoris, bany complert, cui-
na disseny, aire condicionat amb 
bomba de calor, exterior, parquet, tot 
reformat! PREU: 198.000 €. IMMO-
BILIARIA HABITAT. 977 21 63 40.

RAMBLA NOVA, 75 m2, 2 dor-
mitoris, bany complert, exterior a la 
Rambla, terrassa, ascensor, bon es-
tat. PREU: 210.0000 €. IMMOBILIA-
RIA HABITAT. 977 21 63 40.

AVDA. RAMóN I CAJAL, 112 
m2, 4 dormitoris, bany i lavabo, 
aire condicionat fred/calor, terras-
sa, ascensor. Pis Reformat!. PREU: 
215.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

VIOLANT D’HONGRIA, 3 dormi-
toris, 2 banys, calefacció, parking i 
traster, zona comunitaria amb pis-
cina, pis nou. PREU: 220.000 €. 
IMMOBILIARIA HABITAT. 977 21 63 
40.

CAMBRILS. Apartament a 1ª línia de 
Mar, totalment reformat i equipat, 2 dor, 
bany complert, exterior, terrassa. PEÇA 
ÚNICA! PREU: 250.000 € IMMOBI-
LIARIA HABITAT. 977 21 63 40.

C/ UNIó, 73 m2, 2 dormitoris, bany 
complert, aire condicionat fred/calor, 
exterior, terrassa, ascensor, traster. 
Tot Reformat. PREU: 250.000 €. 
IMMOBILIARIA HABITAT. 977 21 63 
40.

D. ZAMENHOF, 125 m2, 4 dormi-
toris, 2 banys, aire cond. i calefac-
ció, terra marbre, exterior, terrassa, 
ascensor, parking, pis semi-nou! 
PREU: 280.000 € IMMOBILIARIA 
HABITAT. 977 21 63 40

FRAY ANTONI CARDONA 
GRAU, 4 dormitoris, 2 banys, cale-
facció i aire condicionat, exterior, te-
rrassa, parking, pis reformat. PREU: 
286.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

PERE MARTELL, duplex semi-
nou, 3 dormitoris, 2 banys, exterior, 
gran terrassa, parking gran opcional. 
PREU: 330.000 €. IMMOBILIARIA 
HABITAT. 977 21 63 40.

SECCIO106.
VENDA CASES-XALETS

URB. LES ANTIBES, xalet d’alt 
standing, 250 m2, 6 dormitoris + 
buhardilla, 3 bany i 1 lavabo, cale-
facció i aire condicionat, terrasses, 
jardí 100 m2, zona comunitària amb 
piscina, garatge, Impecable!! PREU: 
800.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40

BOSCOS DE TARRAGONA, xa-
let d’alt standing, 400 m2, 5 dormito-
ris, 2 banys i 1 lavabo, menjador 44 
m2, cuina 14 m2, calefacció, terras-
ses, jardí 720 m2, piscina pròpia, 
garatge. PREU: 840.000 €. IMMO-
BILIARIA HABITAT. 977 21 63 40.

SECCIO108
VENDA DESPATXOS -

OFICINES

RAMBLA NOVA, despatx de 
200m2 aprox., 4 aseos, vistes a la 
Rambla. 1.300€/m F.Cadiach 977 
21 77 06

SECCIO116.
VENDA APARCAMENTS

COTXERA A SANT PERE I 
SANT PAU de 65 m2, reformada, 
amb un aseo. Té una doble porta 
d’entrada. 78.000€

Disposem de varies places de pàr-
quing en venda i en lloguer, informis. 
F.Cadiach 977 21 77 06

BAIXADA DEL TORO. Plaça 
per a cotxe mitjà. Sense traster. 
35.000 €. FINQUES BORONAT: 
977.250.250 

SECCIO122.
LLOGUER APARTAMENTS 

ESTUDIS

ALqUILO ESTUDIO 24m2, exte-
rior con zona ajardinada en urb.flo-
rimar, cerca playa larga tarragona. 
Precio 350€. Telefono 692 024 665

SECCIO124.
LLOGUER PISOS

CASC ANTIC. Alquiler piso sin 
muebles, 2 dormitorios, comedor, 
cocina, ducha. 450 Euros. Telf: 
639486853

CERVANTES (a tocar del Mercat 
Central). Pis semi-nou de 2 dormito-
ris, cuina independent, bany i saló. 
Moblat. Bon estat. 600 €/mes. FIN-
QUES BORONAT: 977.250.250

PERE MARTELL. 3 dormitoris, 1 
bany. Terrassa amb molta llum. Pis 
alt amb ascensor. Moblat. 590 €. 
FINQUES BORONAT: 977.250.250

C/ AUGUST. 2 dormitoris, cuina 
independent, bany i saló. 2 balcons, 
Lluminós. Ascensor. Sense mobles. 
500 €/mes (impostos i Com. inclòs). 
FINQUES BORONAT: 977.250.250

c/ GOBERNADOR GONZALEZ 
(a tocar de la Rambla). 2 dormitoris, 
cuina equipada, bany i saló-menja-
dor. Ascensor. Moblat. 550 €/mes. 
FINQUES BORONAT: 977.250.250

c/ CANYELLES (a tocar de la 
Rambla). 3 dormitoris, cuina, bany 
i saló-menjador. Ascensor. Sense 
mobles. 500 €/mes. FINQUES BO-
RONAT: 977.250.250 

SALOU. C/ MURILLO. 2 dormito-
ris, cuina independent, bany complet 
i saló amb terrassa. Moblat. Gararge 
am mateix edifici. Piscina. Ascensor. 
450 €/mes (impostos i Com. inclòs). 
FINQUES BORONAT: 977.250.250
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MIqUEL SERVET.Pis de 2 hab.1 
bany, A/A, parking i traster, amb 
piscina. 600€/mes Finques Esteve 
Marti 977219830

APODACA. Ultim pis, semi-atic, 
3hab., 1 bany, sense ascensorç 
525€/mes.Finques Esteve Marti 
977219830

M. RITORT I FAUS Pis 2 Hab, 
Sense mobles, amb ascensor. 
500€/mes. Finques Esteve Marti 
977219830

REDING. Local 135m2, Aparador, 
1 bany, zona comercial. 1400€/mes.
Finques Esteve Marti  977219830

PRAT DE LA RIBA, local de 2 
plantes, 6 sales, 2 banys. 800€/m 
F.Cadiach 977 21 77 06

CENTRE, pis de 3 habitacions sense 
mobles , 3 habitacions, 2 banys, cale-
facció de gas. Pàrquing i traster. 650€ 
F.Cadiach 977 21 77 06

ZONA VIA AUGUSTA, casa 
adosada al costat de la platja de 5 
habitacions, cuina office,Calefacció, 
Z.comun. ajardinada amb pisci-
na.  Subterrani i plaça de garatge. 
Moblat i equipat per entrar a viure. 
1.500€/m F.Cadiach 977 21 77 06

C/ GASóMETRE, pis nou, moblat, 
55 m2, 2 dormitoris amb 1 bany ca-
dascun tipus suitte, exterior, terras-
sa. Impecable! PREU: 550 €/mes. 
Immobiliaria Habitat. 977 21 63 40.
 
AVDA. FRANCESC MACIà, pis 
semi-nou, tot moblat i equipat, 1 dor-
mitoris, bany complert, aire condi-
cionat fred/calor, ascensor, parking. 
PREU: 590 €/mes. Immobiliaria Ha-
bitat. 977 21 63 40.
 
AVDA. CATALUNYA, pis semi-
nou, 120 m2, 4 dormitoris, 2 banys, 
cuina office, calefacció, exterior, te-
rrassa, zona comunitària amb pis-
cina, parking. PREU: 850 €/mes. 
Immobiliaria Habitat. 977 21 63 40.

VIA AUGUSTA, xalet arrenglerat, 
semi-nou, 4 domitoris, tot moblat, jar-
dí, garatge, zona comunitària amb pis-
cina. Impecable. PREU: 1.250 €/mes. 
Immobiliaria Habitat. 977 21 63 40.

SECCIO130.
LLOGUER LOCALS

AVDA. FRANCESC MACIà, Lo-
cal-comercial nou, 160 m2 de super-
ficie, sortida de fums, sense traspàs, 
ideal per a qualsevol negoci. PREU: 
2.200 €/MES. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

TARRAGONA, FLECA-CAFE-
TERIA en ple funcionament. 65 m2, 
aire condicionat fred/calor, lavabos, 
sortida de fums. PREU LLOGUER: 
1.150 €/mes. PREU TRASPAS: 
180.000 €. IMMOBILIARIA HABI-
TAT. 977 21 63 40.

C/ SOLER. 240 m2. en una sola 
planta Bon estat. 2.000 €/mes. 
FINQUES BORONAT: 977.250.250. 
També en venda.

PLAçA DEL MERCAt. 220 m2 
distribuïts en planta baixa i altell. 
3.500 €/mes. FINQUES BORONAT: 
977.250.250.

SECCIO128.
DESPATXOS - OFICINES

C/ AUGUST. Diversos despatxos 
petits. Ideals per negocis incipients. 
PREU des de 200 €/mes. FINCAS 
BORONAT: 977.250.250

C/ REBOLLEDO. 40 m. persiana 
metàl·lica amb comandament a dis-

tància. Contadors contractats. Ideal 
per petits industrials, magatzem, 
“guardamuebles”, … 250 €/mes. 
FINQUES BORONAT: 977.250.250

SECCIO136.
LLOGUER APARCAMENTS

MOLT A PROP PLAçA IM-
PERIAL TARRACO. Plaça 
gran i de fàcil accés. Particular. 
Telf: 686656867 totes hores / nits 
977215233

SECCIO290.
OFERTA PROFESSORS

Problemes amb els estudis. No et 
concentres, deficit d’atenció hiperac-
tivitat. Una professional pedagoga 
que t’ajuda. Telf: 619288141

SECCIO410.
COMPRES VARIS

TEBEOS ANTIGUOS, comics de 
superhéroes, manga, libros, álbu-
mes de cromos, programas de cine, 
calendarios de bolsillo, Scalextric, 
playmobil y juguete en general com-
pro. Telf: 630930616

COMPRO material del FC Barcelo-
na y del RCD Espanyol, antic i mo-
dern. També album de cromos de to-
tes les temàtiques. Telf: 699949508

SECCIO440.-VARIS

BUSCAMOS teclista para gru-
po viking metal, preferible de 14 a 
20 años, con teclado propio. Telf: 
977202832

COMPRO ORO, JOYAS USA-
DAS, no importa estado. Joyeria 
Ros C/Sant Agustí, 6 43003 Tarra-
gona  Tf. 977 22 93 94



22Oci
Horòscop

Tindreu molt moviment en el camp 
dels sentiments cosa que ja us agra-
darà, al cap i a la fi necessiteu una 
mica d’ambient en aquest sentit i és 
bo que les coses es moguin. 

Ara mateix el sol està al vostra signe i 
això us donarà una força especial, un ca-
risma poc usual i un saber fer important. 
Cal tenir-ho en compte i saber aprofitar la 
situació per demanar el que vulgueu sen-
se haver de patir pel que us diran.

Sereu molt contundents al parlar i direu 
les coses, fins i tot d’una manera massa 
directa, heu de controlar aquest fet per-
què podeu ofendre a algú i tampoc és ne-
cessari, tant sols us demano que penseu 
una mica abans de deixar anar les coses 
de manera bèstia. 

Sembla que les coses no tenen massa ga-
nes d’anar bé i que en cada pas que doneu 
hi surt un entrebanc, és qüestió de respirar 
a fons i tornar-ho a intentar, hi hauran mol-
tes coses que es torceran però és impor-
tant seguir lluitant pel que es vol encara que 
s’hagi d’anar repetint.

Tot serà disbauxa i ganes de festa, i 
la veritat és que us convé molt aquest 
punt de diversió, no cal mirar-se les 
coses molt a la valenta i és important 
veure la part positiva de tot plegat, al 
cap i a la fi és de l’única manera que 
les coses surten bé. 

Sseran dies de batusses i discussions, 
ja us podeu posar les piles i començar 
a calmar els nervis que la cosa no està 
per enrabiar-se d’aquesta manera, no 
us va bé a vosaltres ni a la gent del 
vostra entorn, o sigui que tranquil•litat 
i bons aliments.

No cal que us prepareu per anar a lligar, 
sembla que no ho tindreu massa fàcil 
en aquest aspecte, per contra tindreu 
molt bona relació amb gent d’edat més 
avançada i us donaran consells que us 
aniran molt bé. 

Podeu quedar molt bé en el camp de la feina i 
això és molt bo si teniu pensat fer algun canvi, 
tot i que heu de ser prudents amb els canvis i 
heu de buscar la seguretat abans de res. Tot 
i així la cosa pinta bé per mobilitzar aquest 
apartat de la vostra vida.

És molt probable que algú de casa us 
expliqui que té problemes en tema de 
diners, la cosa no serà fàcil però heu 
d’anar en compte perquè vosaltres 
tampoc ho teniu massa bé aquests 
dies en aquest aspecte i si voleu aju-
dar podeu quedar fotuts.

Tot seran maldecaps a menys que deci-
diu trencar amb tot i deixeu volar la ima-
ginació, no serà difícil i segur que serà 
diferent del que feu sempre. Heu d’estar 
disposats a no tenir vergonya i a decidir 
el que voleu sense prejudicis.

Que no us estranyi el fet que estigueu 
distrets moltes vegades, la cosa està en 
què la concentració se us escapa de les 
mans i fàcilment estareu fent una cosa i 
pensant-ne una altra, de vegades ja és 
bo fer això.

Estareu molt indecisos en el camp de la 
feina i segurament haureu de prendre al-
guna decisió important relacionada amb 
el tema i cal que estigueu molt pendents 
del que us és millor, si és necessari feu 
una llista del que us convé i el que no en 
aquest aspecte.

Àries

Taure

Bessons

Cranc

Lleó

Verge

Balança

Escorpí

Sagitari

Capricorn

Aquari

Peixos

26/04 al 9/05

Recordem als lectors que les cartes al director tenen que tindre una extensió màxi-
ma de 10 línies, han d’anar acompanyades del DNI i un telèfon. LA CIUTAT es 
reserva el dret a publicar-les, abreujar-les o resumir-les, si ho considera oportú. 
Podeu fer arribar la vostre carta a la direcció de correu: info@laciutat.cat

Articles d’opinió
La dona no és la única responsable

La doctrina moral catòlica enfoca la qüestió de la 
responsabilitat moral en els actes en que hi ha una 
cooperació amb el mal. La culpabilitat no recau ex-
clusivament en qui realitza materialment el mal, sinó 
també, en major o menor grau, en aquells que hi ha 
cooperat. En el cas de l’avortament: aquells que han 
incitat, o fins i tot, pressionat per que la dona avorti; 
el metge i el personal sanitari que realitza l’operació; 
l’amo de la clínica avortista que s’enriqueix amb el 
“negoci”; la classe política que ha donat empara legal 
a l’eliminació de la vida innocent...

Antonio Lopez

De ver deber a ver haber

Con tanto siete en el tapiz, la carambola deja de so-
nar. Cuando el presupuesto se excede en el debe y la 
subvención se retrasa en el haber, surge de la espera 
el síndrome del disimulo para entretener y llevar hacia 
el olvido nuestros deberes deshechos. 
Como en la orilla y en el mar, el pez que se muerde la 
cola sobrevive y el que picotea el cebo alimenta, por 
esta noble causa que suele ser regla de tres, consu-
mir del anzuelo de otros  y además seguir royendo la 
cola, retroalimenta el ecosistema del hueco vacío o 
del ojo tuerto como dicen los pirañas. 
La asignación que se da por incumplida tras promesas 
de patas de palo cojas, queda acumulada en buzones 
de voz sin réplica y papeleras de reciclaje sin uso. 
Mientras que la promesa no se cumpla, el proyecto 
sea boceto, la ilusión ni se imagine y la palabra sólo 
se diga, cualquier pez escurridizo puede nadar en el 
contaminado mar de la política parcheando las caren-
cias de muchos con el haber de otros. La matemática 
no entiende de posibles ni tiene en cuenta al imprevis-
to, en estos tiempos el poliédrico político que le sobre 
letra, necesite matemática y le falte palabra, debería 
pasar por el examen de selectividad correspondiente y 
quienes dejen cargos con cargas o sin ellas pasar por 
la sala del auditor que le pertoque por proximidad. 
Donde dijeron digo que digan hecho y si incumplen 
promesas que se den por vencidos y queden deste-
rrados de sus cargos for ever. 
El deber es la fuerza del héroe y el tener la del villa-
no.   

 
Oscar Molero Espinosa

La hipocresia de l’Ajuntament de 
Tarragona 

Aquest cap de setmana llegia un article fet per Oc-
tavi Saumell en el que l’Ajuntament es queixava de 
l’incivisme d’una part de la ciutadania i cada any es 
gasten molts diners públics en haver d’arreglar des-
trosses. Llegia també que canviar una farola costa 
500 euros, un banc 180, un contenidor 1.150 i una pa-
perera 108. Comparteixo total i absolutament amb el 
regidor d’espais públics que l’incivisme dels ciutadans 
fa gastar molts diners públics que, aquests podrien 
estar destinats a altres coses que facin un millor ser-
vei a la ciutadania. Ho comparteixo però em sembla 
molt hipòcrita la seva actitud.
Quant han costat els cartells gegantins que han penjat 
al Banc d’Espanya? Segur que més de 3.000 euros, 
Amb això és podrien haver canviat més de 30 papere-
res, o més de 20 bancs. O ja no dic canviar-los, sinò 
posar-ne de nous.
La política propagandística a la que du a terme aquest 
Ajuntament ha arribat a tal extrem que es fa propa-
ganda de tot. Com a tarragoní que està a l’atur em 
sembla una ofensa que es gastin tants diners en co-
ses tan abusrdes com un cartellet per dir que el Banc 
d’Espanya ja és nostre, i més quan per ell s’han pagat 
6 milions d’euros.

Roger Gordillo

Sobre la pederastia
 
Fets: un nombre ínfim (el que no resta gravetat ni im-
portància) de sacerdots són autors de casos lamen-
tables de pederastia Reacció: tots els anticlericals 
enemics de l’Església, les persones que gaudeixen 
cridant de qualsevol cosa que olori a fe, els altaveus 
dels quals al no ser capaços de viure la castedat 
s’obstinen que és impossible ésser castos, aprofiten 
el moment per a vomitar el seu odi en la tele, la ràdio 
o la premsa. Afirmant, entre moltes altres necetats, la 
nul·la reacció de l’Església. 
Dades: En el cànon 1395 del Codi de Dret Canònic 
es llegeix: “El clergue que comenta un delicte contra 
el sisè manament del Decàleg amb un menor ha de 
ser castigat amb les penes justes, sense excloure 
l’expulsió de l’estat clerical, quan el cas ho reque-
reixi” . La Conferència Episcopal d’EEUU en l’art.8 
de les Essential Norms es diu: “Quan s’hagi admès o 
establert la perpetració d’un únic acte d’abús sexual 
d’un menor per un sacerdot o diáque, serà remogut 
permanentment del ministeri eclesial, sense excloure 

l’expulsió de l’estat clerical”. Juan Pablo II en 2001 va 
escriure la carta apostòlica Sacramentorum sanctitatis 
tutela, establix que aquests delictes han de seguir el 
seu procediment per al seu judici i càstig. Benet XVI 
acaba d’enviar una carta als catòlics irlandesos que la 
majoria dels quals estan criticant l’actuació de Roma 
és possible que no l’hagin llegit. Conclusió: 
Cap catòlic de bona fe aprova el tema del que es trac-
ta, però siguem seriosos a l’hora de jutjar, perquè si 
alguna cosa està clar és la resposta contundent per 
part del Papa. I també seria just recordar que aquest 
mateix tema es dóna en determinats sectors de la so-
cietat civil i ningú ho persegueix o en altres esglésies i 
no existeix la mateixa obstinació en treure’l a la llum.
No serà que l’Església té un prestigi, una autoritat 
moral, una claredat d’idees que molesta als quals no 
viuen conforme a aquestes normes?
 

Rita Ras Andreu

Vagi per endavant que mai abans havia escrit cap car-
ta a cap diari ja que sempre he intentat mantenir-me 
apartat del món polític. Però quan la setmana passa-
da vaig llegir un article de la Sra. Crespo en el que 
ens parla d’un “esclat cultural” a Tarragona em vaig 
quedar molt sorprès. Dic que em sorprèn ja que sem-
bla que la Consellera hagi caigut de la figuera i hagi 
descobert que Tarragona té cultura.
Si Sra. Crespo, Tarragona té un teixit cultural molt 
gran que vostè no està cuidant, des de la meva humil 
opinió, agafar els actes de Sant Jordi, la Mostra de 
Teatre Jove i els actes que es fan cada any per pri-
mavera al Metropol no és per dir que hi ha un “esclat 
cultural” a la ciutat. 
Fa anys que em dedico a la creació cultural de petit 
format i encara espero que la Sra. Crespo faci alguna 
cosa per aquesta ciutat. Agafar un regal d’aniversari 
vell i tornar-lo a embolicar no el converteix en un regal 
nou, per tant, agafar tot el que ja es feia i canviar-li el 
nom no ho converteix en una programació nova.
Ens van pintar la renovació al capdavant de la conse-
lleria de cultura com si fos quelcom necessari i vital 
per a la cultura de la nostra ciutat, o ens estan demos-
trant que, amb un altre nom, s’estan fent les mateixes 
coses.
Si vostè ha descobert ara (després d’un any al cap-
davant d’aquesta conselleria) que a Tarragona es fan 
coses, i que és una ciutat viva culturalment parlant, la 
felicito, però si us plau, no ens vengui “duros a quatre 
pessetes”.

Gerard Aparicio

El quinzenal gratuït que parla 
exclusivament de la teva ciutat.

Notícies, opinió, motor, gastronomia, oci, diari 
immobiliari i demés contingut al teu abast.

Més de 50000 exemplars distribuïts per 
Tarragona i rodalies, repartits directament a la 
teva bústia i punts de distribució.
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¿Cómo definiríais el Centro?
Es una empresa que tiene 34 años, 
tenemos clientes de hasta tres gene-
raciones diferentes, donde hacemos 
prácticamente todos los servicios que 
se pueden hacer dentro del mundo de 
la estética. 

¿Y en estos 34 años qué ha cambia-
do?
Todo ha cambiado mucho, antes nos 
dedicábamos más a las depilaciones 
con cera, que lo seguimos haciendo, 
pero ahora la fotodepilación lo va des-
bancando cada vez más. Hacemos 
también depilación eléctrica, que va 
muy bien para aquellas personas que 
tienen muy poco bello para depilarse 
con la fotodepilación. 

¿Que otros servicios nos ofrecen? 
En estos momentos en lo que más 
trabajamos es en las últimas tenden-
cias estéticas, aparatos de última ge-
neración como la radiofrecuencia, la 
lipocavitación, la fotodepilación, el fo-

torejuvenecimiento que son cosas muy 
diferentes a lo que estábamos acos-
tumbrados hasta ahora. 

Tengo entendido que su especiali-
dad son los tratamientos faciales…
Sí, tanto de hidratación, como de nutri-
ción, regeneración, efecto lifting, trata-
mientos con ácidos licólicos… Somos 

expertos en métodos faciales, para me-
jorar la piel en general i sobretodo en 
tratamientos de acné, estoy especiali-
zada en éste tipo de tratamiento des de 
el año 90. Utilizamos una técnica que 
nos está dando muy buen resultado 
tanto por el tratamiento como por los 
productos que se utilizan. Tenemos una 
amplia gama de productos especializa-

dos y aparatos de última tecnología 
que nos permiten conseguir los mejo-
res resultados. 
También somos especialistas en uñas, 
tanto de gel como acrílicas, más cono-
cidas como uñas de porcelana, mani-
curas, pedicuras, etc. Hacemos quiro-
masajes, masaje linfático, reflexología 
podal, masaje fisiológico, etc. 

Productos especializados y última tecnología para 
conseguir los mejores resultados

Comerciants de Tarragona
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L’ acudit

88.0 Icat FM
88.8 RNE 4
89.3 M80 Ràdio
89.7 Cadena 100
90.4 Ràdio Flaixbac Montblanc
91.0 Punto Ràdio
91.5 RNE 2 Classica
92.1 Latina Estéreo
92.4 Cadena Dial
92.9 Ràdio Tele Taxi
93.5 COPE Tarragona
94.0 RNE 5 Notícies
94.5 RNE 3
95.3 Onda Cero
95.7 Astroràdio
96.1 Ràdiolé Tarragona
96.7 Tarragona Ràdio
97.1 ONA FM
97.7 Cadena SER
97.9 Constantí Ràdio
98.3 Ràdio Morell
99.2 Rac 1
99.5 Ràdio Maria
100.2 Catalunya Ràdio
100.6 Ràdio Estel
101.0 Ràdio Sant Pere i Sant Pau
101.4 Los 40 Principales
102.1 Loca FM
102.7 Europa FM
103.3  Ràdio Valls
104.5 Catalunya Informació
104.7 Bellvei Ràdio
105.1 Interpop Tarragona
105.4 Catalunya Música
105.8 Ràdio La Selva del Camp
106.1 Loca FM
106.5 RNE
106.8 Ràdio Interconomia
107.0 Ona Torredembarra
107.4 Altafulla Ràdio

Emissores 
locals de Ràdio

Sudokus

Solució

REGLES DEL JOC
S’han d’omplir totes les graelles de manera que 
cada línia, columna i subgraelles tinguin tots els 
números de l’1 al 9. la condició és que cap línia, 
columna o subgraella tingui dues vegades el ma-
teix número.




