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ERC de l’Ebre esmena la conferència
nacional amb el reforç de la vegueria
� Tortosa. Les seccions locals d’ERC a la Ràpita,
Amposta i Tortosa han incorporat a la conferència
nacional del partit una esmena per reforçar el com-
promís republicà amb la nova ordenació territorial
i, en el seu cas, la vegueria de l’Ebre. La comissió
redactora els ho ha acceptat. L’esmena la va presen-
tar inicialment ERC de la Ràpita, on la va defensar
l’actual delegat del govern a l’Ebre, Lluís Salvadó,
i les seccions d’Amposta i Tortosa li van donar su-
port. La proposta afirma que «cal reconèixer admi-
nistrativament les realitats territorials de Catalu-
nya, per promoure polítiques públiques més ade-
quades a les necessitats territorials». / EL PUNT

El PP constitueix el seu comitè de
campanya amb vista a les generals
� Tarragona. El PP de Tarragona ja ha activitat el co-
mitè de campanya que definirà i executarà l’acció
del partit amb vista a les eleccions generals. El co-
ordinador de campanya i diputat al Congrés, Fran-
cesc Ricomà, ha explicat que en una primera fase la
formació «pretén sensibilitzar la militància de la
necessitat de canvi de govern i de la responsabilitat
que té el PP per assolir aquest objectiu». En una se-
gona fase hi haurà contactes i trobades sectorials
amb la societat tarragonina. També es faran re-
unions comarcals, la primera de les quals és previs-
ta a l’Alt Camp el 18 d’octubre. / EL PUNT

Ramon Maria Sans substitueix Vendrell
en l’executiva local d’ERC a Tarragona
� Tarragona. L’advocat Josep Maria Sans ha estat es-
collit nou president de l’executiva local d’ERC a
Tarragona, en substitució de Quim Vendrell. Sans,
que va quedar a les portes d’entrar com a regidor a
l’Ajuntament, va rebre el suport majoritari de l’as-
semblea, amb 41 vots a favor i 7 en blanc. En la seva
primera intervenció va apostar per acostar als ciuta-
dans el projecte d’Esquerra i incorporar més mili-
tants i simpatitzants», a partir de més acció infor-
mativa interna i potenciant la secretaria de la do-
na. / EL PUNT

Una trentena de persones participen
en els tallers de l’Agenda 21 a Salou
� Salou. Els tallers de participació ciutadana per a
l’elaboració de l’Agenda 21 a Salou s’han tancat
amb una participació final d’una trentena de perso-
nes en cadascun dels actes. Cada reunió va ser mo-
derada per dos tècnics, i a partir de les propostes
que s’han recollit s’elaborarà un informe que es
lliurarà a l’Ajuntament en els pròxims dies per in-
cloure’l en el pla d’acció. Els tallers es van celebrar
els dies 2, 4 i 9 d’octubre, i han tractat sobre l’àmbit
territorial, el socioeconòmic i, finalment, els vec-
tors ambientals. Un cop s’hagi elaborat el pla d’ac-
ció, es convocarà un fòrum obert a tota la població
per validar-lo. / EL PUNT

Salou inicia els tràmits per fer un pla
de foment comercial a l’àrea de llevant
� Salou. La junta de govern local de l’Ajuntament
de Salou va aprovar divendres passat l’adjudicació
de l’estudi sobre les recomanacions que s’han de
seguir a l’hora d’elaborar un pla de foment d’usos
comercials a l’àrea de llevant de Salou. L’Ajunta-
ment ha començat aquest tràmit després que la regi-
doria de Comerç s’hagi mantingut diverses reu-
nions i hagi constatat l’amenaça que suposa la des-
ordenada oferta dels establiments de l’àrea per a la
imatge del municipi. Amb l’estudi encarregat la
setmana passada, s’inicien els tràmits per a la re-
dacció del pla, amb què s’intentarà regular l’ober-
tura d’establiments per garantir una oferta diversa.
Actualment, l’àrea de llevant té un elevat nombre
d’establiments de temporada, i gran part dels co-
merços es dediquen a la venda d’articles de baix
preu. / EL PUNT

El diputat de CiU Carles
Sala va defensar la propos-
ta, en què també es dema-
nava la inclusió dels ter-
renys ara urbanitzables al
pla territorial de connec-
tors biològics. «No podem
concebre l’EIN Platja de
Torredembarra de manera
aïllada, i diferents institu-
cions han mostrat la seva
preocupació perquè la ur-
banització l’afecti», va dir.

El representant d’ICV,
Daniel Pi, va respondre a
les paraules de CiU acu-
sant la formació de «con-
tradictòria», ja que va vo-
tar a favor de l’aprovació
del pla parcial. «No pot ser
que qui ha creat el proble-
ma demani ara a la Gene-
ralitat que el solucioni»,
va afirmar. Pi també va ar-
gumentar el vot en contra
del govern per la falta de
«partida econòmica» per
fer realitat la petició. Els
ecosocialistes, juntament
amb ERC i el PSC, van de-
fensar les tres esmenes in-
troduïdes al text, que CiU
va optar per rebutjar. El
grup mixt (format per Ciu-
tadans) es va abstenir.

El resultat del debat
d’ahir obre la porta ara a la
nova proposta de resolució

presentada pel tripartit,
que segurament s’aprova-
rà en la mateixa comissió
d’aquí a poques setmanes.
La moció es basa en les
tres esmenes rebutjades
ahir i reclama el pas dels
espais lliures del pla (un
56% del total) a l’EIN,
operació que ja tindria el
vistiplau de Medi Am-
bient. A més, es planteja
l’estudi de la protecció

d’altres àrees d’interès, un
procés que podria compor-
tar l’aturada temporal de
les obres al pla. Finalment,
la nova moció aposta per
«impulsar» la implicació
de l’Ajuntament a l’hora
d’aconseguir una compen-
sació urbanística que freni
el projecte.

En l’àmbit local, el por-
taveu de CiU a Torredem-
barra, Daniel Masagué, va

criticar que la proposta del
tripartit «deixarà Munta-
nyans II tal com està ara» i
va defensar el dret del seu
partit a «rectificar», en res-
posta a les acusacions
d’incoherència de Pi.
«Potser la Generalitat re-
accionarà quan s’elaborin
els informes sobre la con-
dició de zona humida dels
terrenys», va recordar.

Pel que fa a l’Alternati-
va Baix Gaià (la marca
d’ICV a Torredembarra),
el regidor Lluís Suñé va la-
mentar que CiU rebutgés
les esmenes i va recordar
que «és molt fàcil demanar
solucions a entitats exter-
nes, quan qui s’hi ha d’im-
plicar és l’Ajuntament i,
en concret, el PSC».

Per la seva banda, la
Plataforma Salvem els
Muntanyans, que, junta-
ment amb el Consell de
Sostenibilitat, havia donat
suport a la proposta de
CiU, va criticar el vot con-
trari d’ERC i ICV. La pla-
taforma, a més, presentarà
els pròxims dies una de-
núncia a la Comissió Eu-
ropea, tal com els va reco-
manar un estudi de la URV
sobre la falta d’un informe
d’impacte ambiental.

El Parlament rebutja la moció de
CiU sobre Muntanyans II

El PSC, ERC i ICV presenten una proposta en què protegeixen les zones lliures

LES VALORACIONS

AZAHARA PALOMARES / Torredembarra ta de resolució presentada per CiU en
què es reclamava la inclusió dels ter-
renys del pla parcial Muntanyans II
de Torredembarra a l’espai d’interès
natural (EIN) annex. El text tan sols

� Finalment es van complir les pre-
visions i la comissió de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya va rebutjar ahir la propos-

va rebre el suport del PP i va tenir el
vot en contra dels tres partits al go-
vern (PSC, ERC i ICV), que ja han
presentat una moció alternativa que
es debatrà en les pròximes setmanes.

Daniel Masagué
REGIDOR DE CIU A

TORREDEMBARRA

«El poble no vol
que s’urbanitzi, i
l’opció del govern

de protegir les zones
verdes es podria

haver fet sempre»

Lluís Suñé
REGIDOR D’ABG A

TORREDEMBARRA

«La moció de CiU
era de difícil

compliment, i qui
s’ha de bellugar és
l’Ajuntament. Que
no acusin ara ICV»

� El diputat d’ICV al
Congrés dels Diputats,
Joan Herrera, ha presentat
una pregunta dirigida a la
ministra de Foment en què
li reclama l’execució de
millores a l’estació de Vi-
la-seca després que durant
l’any 2007 s’hi hagin re-
gistrat tres accidents mor-
tals. Tal com van explicar
ahir a la mateixa terminal
el diputat ecosocialista al
Parlament de Catalunya,
Daniel Pi, i el portaveu
d’ICV a Vila-seca, Anto-
nio Ruiz Marchante, tots
els usuaris al municipi es
veuen obligats a creuar les
vies per tal de pujar o bai-
xar d’un comboi. La peti-
ció de la formació és, se-
gons Pi, «allargar les anda-

nes laterals sense que les
obres afectin la circulació
ferroviària». A banda, els
ecosocialistes volen que,
de manera provisional, es
redueixi la velocitat de pas
dels trens sense parada
fins que no s’hagin execu-
tat les millores.

Segons el diputat d’ICV
al Parlament, la terminal
ferroviària de Vila-seca té
actualment «entre 700 i
1.000 usuaris reals al dia»,
tot i que és impossible te-
nir-ne una xifra acurada ja
que l’estació no té servei
de venda de bitllets. El
portaveu d’ICV a Vila-se-
ca va dir que l’estació era
«un abocador» i va criticar
el poc lideratge de l’Ajun-
tament a l’hora de recla-
mar-hi millores.

ICV demanarà al Congrés
que Foment millori l’estació

de tren de Vila-seca
A.P. / Vila-seca

� El govern en minoria de
Jordi Hereu serà el primer
que podrà fer plans de fu-
tur sense haver de pagar el
deute olímpic. Per fi, l’A-
juntament de Barcelona ha
liquidat el cost dels Jocs
del 1992, que hipotecaven
uns 30 milions d’euros
anuals dels últims pressu-
postos. Ahir el govern bar-
celoní va aprovar els plans
econòmics per l’any vi-
nent, juntament amb les
ordenances fiscals –taxes i
impostos– amb elogis a la
situació econòmica de la
casa gran, que ha sanejat
deutes històrics fins a mí-
nims considerables. «Ja no
ens fa por que ens compa-
rin amb altres ciutats: Bar-
celona ja no és la més ca-

ra», deia ahir el portaveu
del govern, Jordi William
Carnes.

Els plans econòmics pel
2008 a la ciutat comtal
continuen prioritzant, com
ara, les polítiques socials,
la mobilitat, la seguretat i
el medi ambient. Les orde-
nances fiscals tampoc va-
rien gaire perquè l’alcalde
Hereu vol mantenir la
pressió fiscal per sota de
l’IPC. Tanta prudència
servirà, segurament, per
convèncer algun dels tres
grups de l’oposició, un su-
port que el govern en mi-
noria d’Hereu necessita
buscar per tirar endavant el
seu projecte pel 2008 des
que els republicans van
decidir no repetir el tripar-
tit i passar a l’oposició.

Barcelona aprova els
primers comptes sense el

deute olímpic creat el 1992
MARIONA SÒRIA / Barcelona


