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Dipòsits de detinguts
VILAFRANCA/ EL VENDRELL

 La Federació de 
Municipis de Catalunya 
(FMC) i la Generalitat 
han signat un acord per 
paliar el deute històric 
del govern amb els ajun-
taments que tenen dipò-
sits de detinguts. Aquest 
acord també preveu un 
nou sistema de finança-
ment per a aquest servei 
a partir d’aquest 2005. 
Entre els ajuntaments hi 
ha els de Vilafranca i del 
Vendrell.  D’aquesta ma-
nera, la Generalitat pa-
garà totes les despeses 
que generen els anome-
nats dipòsits municipals 
de detinguts, és a dir, 
per on passen aquelles 
persones que ja han de-
clarat davant del jutge i 
estan a l’espera d’anar a 
la presó. Seran 11 mili-
ons d’euros, la meitat en 
efectiu i la resta s’anirà 
compensant amb les 
quotes anuals ampliades 
que d’ara en endavant els 
pagarà la Generalitat.

Recollida orgànica
CUNIT

L’Ajuntament de Cunit 
posa en marxa a partir de 
dilluns la recollida selec-
tiva de matèria orgànica 
per als establiments pro-
ductors de Cunit, dins 
de la primera fase de la 
campanya d’implantació 
en tot el municipi de la re-
collida. Durant el mes de 
març s’ha fet una campa-
nya de sensibilització. 
La recollida es farà tots 
els dies de la setmana 
en horari nocturn a par-
tir de les 10 del vespre. 
Els residus aniran a una 
planta de compostatge 
on rebran el tractament 
adequat per convertir-los 
en adobs.

Veí desaparegut
SANTA OLIVA

La Guàrdia Civil de 
Tarragona va trobar di-
mecres un veí de Santa 
Oliva que es trobava 
desaparegut des de di-
marts. Es tracta d’un 
home de 75 anys que va 
ser localitzat gràcies a 
la participació d’un dels 
gossos ensinistrats de 
la Guàrdia Civil que va 
portar als efectius fins la 
riera de Santa Oliva prop 
de l’entrada del municipi. 
Aquesta persona ha estat 
traslladada a un centre 
mèdic del Vendrell on va 
rebre assistència per les 
ferides que tenia en prin-
cipi de caràcter lleu.  Els 
seus familiars van infor-
mar dimarts al migdia a 
la Guàrdia Civil sobre la 
seva desaparició. 

A P U N T SL’Ajuntament adjudica la redacció del projecte d’un 
auditori i preveu tenir-lo acabat d’aquí a dos anys
VILAFRANCA

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Vilafranca (PSC-ICV i ERC), va adjudicar 
la setmana passada en Junta de Govern 
Local els treballs de redacció del projec-
te definitiu de construcció d’un auditori 
polivalent al costat del Pavelló Firal, a la 
Zona Esportiva. Es preveu que estigui 
acabat a la primavera del 2007.

En el projecte definitiu es volen di-
ferenciar dos espais: un de destinat a 
entitats, en el qual hi haurà una sala pe-
tita i polivalent per tal de compaginar-hi 
usos diversos; també hi haurà una sala 
per a assaig de dansa, amb diverses sales 
d’assaig per a entitats, sala de reunions, 
armaris i magatzems. L’altre espai és 
la sala gran, l’auditori pròpiament, que 
disposarà d’unes acústiques molt acu-
rades. El seu ús principal anirà destinat 
a activitats musicals, sense descartar al-
tres finalitats. El pressupost definitiu del 
projecte serà de 3,2 milions d’euros i, un 
cop adjudicades les obres, es preveu que 

l’auditori estigui acabat de cara a la pri-
mavera del 2007, d’aquí a dos anys.

L’empresa adjudicatària és el gabinet 
d’arquitectes format per Xavier Fabré 
i Lluís Dilmé, el mateix equip profes-
sional que va realitzar l’avantprojecte 
inicial d’aquest espai, per encàrrec de 
la Diputació de Barcelona. L’experièn-
cia d’aquest gabinet, que treballarà en 
equip amb l’enginyer especialitzat en 
temes acústics Higini Arau, és remarca-
ble en aquest tipus d’equipaments: Tea-
tre del  Liceu de Barcelona, el teatre “La 
Massa” de Vilassar de Dalt, Teatre Scala 
de Milà, Teatre Auditori de Lleida, etc.

Un cop presentats els avals corres-
ponents per part de l’empresa adjudi-
catària, aquesta ja està treballant en el 
que ha de ser el projecte definitiu i que 
es preveu que estigui llest a principis 
d’estiu. Fonts municipals informen que 
el projecte ha estat fruit de diverses re-
unions que el Servei de Cultura ha man-
tingut amb entitats de la vila vinculades 
al món de la música i el teatre. També 
s’han fet consultes a directors d’orques-
tra, escoles de música i formacions de 
música clàssica, i s’han visitat diferents 
auditoris del territori i altres de fora de 
Catalunya.

El futur auditori s’ubicarà al costat del pavelló firal, a la zona 
esportiva.

La Diputació premia un reportatge de TV El 
Vendrell sobre immigrants a la comarca
EL VENDRELL

El reportatge “Bitllet d’anada”, emès 
dins de l’espai de documentals “Gran 
Format”, de Televisió El Vendrell, ha 
estat guardonat amb el primer premi 
de la Diputació de Tarragona de Tele-
visions Locals en la categoria de millor 
programa informatiu o de divulgació. 
El premi, dotat amb 3.000 euros, va ser 
concedit el 18 de març en el marc d’un 
sopar celebrat al restaurant Fortí de la 
Reina, presidit pel president de la Di-
putació, Joan Aregio, amb l’asssitència 
de 200 representants dels mitjans de co-
municació locals i comarcals de tota la 
província, coincidint amb el lliurament 
dels ajuts que la Diputació atorga anual-
ment a la premsa local i comarcal i a les 
emissores municipals.

Sota el títol “Bitllet d’anada”, el do-
cumental guanyador explica la història 
personal de diversos immigrants del 
Baix Penedès. Es tracta de vuit perso-
nes d’orígens molt diferents (la Xi-
na, el Marroc, Romania, l’Argentina, 
Colòmbia, entre altres), que per diverses 

circumstàncies han acabat vivint a la 
comarca. A través d’aquests casos par-
ticulars, el reportatge fa una pinzellada 
a un dels principals reptes de la societat 
actual, la immigració, i sobre la mane-
ra com les administracions i la societat 
civil han començat a afrontar-la.  El 
guió i la direcció d’aquest documental, 
que es va estrenar el mes d’agost passat, 
són obra de les periodistes Olga Olivé i 
Sílvia Martínez, que van ser presents al 
lliurament de premis juntament amb el 
cap d’informatius, Víctor Merencio.

Les periodistes guardonades, juntament amb Joan 
Aregio i amb Víctor Merencio.

Pujol homenatja el 
militant Forcada

BELLVEI

L’expresident de la Generalitat, Jordi 
Pujol, i la seva esposa Marta Ferrusso-
la, van assistir el 18 de març a un sopar 
d’homenatge a Joan Forcada, el primer 
militant de CDC de Bellvei, que ho és 
des de l’any 1979. Va ser un acte emo-
tiu, amb un centenar de persones, durant 
el qual es va passar un vídeo relatant la 
vida de Forcada i se li van lliurar diver-
sos regals. També hi van ser presents 
l’alcalde Josep Fonts, dirigents comar-
cals de CDC i persones que van integrar 
la primera llista electoral, l’any 1983.

Forcada, amb  la seva esposa i amb Jordi Pujol.


