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L’Associació d’Apartaments Turístics  
planta cara als ajuntaments
CAMP Presenta un recurs contenciós administratiu 
contra l’ordenança que regula els pisos turístics a Roda 
de Berà i en prepara un altre contra l’Hospitalet. 

TRIBUNALS Podria acabar recorrent la normativa 
que ha redactat Salou i que es votarà al ple demà, ja 
que és idèntica en molts articles a la de Roda. P8

TARRAGONA

L’adjudicatari 
del restaurant 
Iot haurà de 
reparar les 
humitats
La licitació es retarda 
perquè la Generalitat 
n’estudia l’afectació. P4

CAMBRILS

L’exregidor 
d’Urbanisme 
Enric Daza, 
candidat de 
Junts
Es nega a lliurar l’acta de 
regidor, tal com demana 
NMC. P9

REUS

Reclamen passos 
de vianants 
elevats a la plaça 
dels Llapis

P6

GERARD MARTÍ

Reus s’atipa amb l’Expo-Profit  P7
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Sílvia Jiménez
Ple de l’Ajuntament de Salou 
sotmetrà demà a debat l’aprova-
ció inicial de la nova ordenança 
que regularà els habitatges d’ús 
turístic i tot apunta que també 
serà recorreguda per l’Associa-
ció d’Apartaments Turístics de 
Tarragona (ATT), donades les 
similituds que té amb la que va 
aprovar l’Ajuntament de Roda de 
Berà i contra la qual l’ATT ja ha 
presentat un recurs contenciós 
administratiu davant del Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-
lunya. De fet, l’agrupació turís-
tica ha alertat que està pendent 
de l’ordenança que vol tramitar 
Salou i està redactant una se-
gona demanda contra la que va 
aprovar Vandellòs-l’Hospitalet 
de l’Infant.

Pel que fa a l’ordenança ro-
denca, l’ATT ha demanat la im-
pugnació de setze articles que 
recullen aspectes que conside-
ren que «s’aparten de la realitat 
mercantil i jurídica» d’aquests 
habitatges, com la vigilància dels 
clients, haver de personar-se en 
terminis molt breus o posar rè-
tols informatius, tres mesures 
que també es troben recollides 
en el primer esborrany de l’orde-
nança salouenca. Com a exem-
ple, l’Associació d’Apartaments 
Turístics de Tarragona recorre 
l’article 12 de la normativa ro-
denca en què s’estipula que «els 
titulars o les persones físiques o 

empreses gestores de l’habitatge 
d’ús turístic hauran de respon-
dre a qualsevol requeriment dels 
serveis policials o d’inspecció 
municipal en un termini no su-
perior a 30 minuts». L’article 12 
del document que proposa Salou 
també disposa l’obligatorietat 
dels propietaris dels habitatges 
turístics de respondre als reque-
riments, però la diferència rau en 
el fet que ho hauran de fer «dins 
del termini fixat» pels «serveis 
policials o d’inspecció muni-
cipal». De la mateixa manera, 
l’ATT ha presentat recurs con-
tenciós administratiu contra el 
règim de sancions que contem-

pla l’ordenança de Roda de Berà 
i que penalitza uns determinats 
supòsits que es recullen de for-
ma quasi idèntica a la normativa 
salouenca amb sancions que van 
des dels 3.000 euros, la més bai-
xa, fins als 600.000 euros, la més 
alta, en funció de la gravetat de la 
infracció.

Segons el president de l’AAT, 
Joan Calvet, als ajuntaments 
«no els pertoca» regular els ha-
bitatges d’ús turístics amb orde-
nances municipals, ja que és la 
Generalitat qui regula el sector. 
Segons Calvet, aquestes norma-
tives municipals «entren en con-
travenció» amb la normativa del 

Govern (decret 75/2020) i «tenen 
deficiències en molts aspectes», 
de «contingut» o per «generalit-
zacions i extensions arbitràries 
i perilloses». Per a l’associació, 
normatives com la Roda de Berà, 
«no ordenen» el sector, sinó que 
«impedeixen alguns aspectes de 
manera injustificada i sense rigor 
tècnic».

Control dels hostes
L’entitat turística considera que 
la vigilància obligada dels pro-
pietaris envers els clients, que 
es recull en l’article 17 de l’orde-
nança de Roda de Berà, «ataca 
la intimitat d’aquests espais i els 

seus hostes». Aquest control dels 
inquilins també serà obligatori 
en el cas que s’aprovi la norma-
tiva de Salou, ja que, també en 
l’article 17 s’estipula que «les 
persones propietàries i les perso-
nes físiques o empreses gestores 
d’habitatges d’ús turístic hauran 
de vetllar i adoptar les mesures 
necessàries per garantir que els 
usuaris d’un habitatge d’ús tu-
rístic no atemptin contra les re-

gles bàsiques de la convivència 
ni incompleixin les ordenances 
municipals en matèria de civis-
me i convivència ciutadana, de 
sorolls i vibracions i de recollida 
domiciliària de residus del muni-
cipi de Salou».

Capítol a banda mereix la 
possibilitat que l’ATT impug-
ni l’article que dicta l’obligació 
dels propietaris de col·locar un 
rètol identificatiu de l’habitatge 
que recull Salou, igual que s’ha 
fet amb la normativa de Roda 
de Berà. I és que, així com en el 
cas de Roda cal que el rètol es 
col·loqui a l’exterior, en el cas de 
Salou es demana que s’exhibeixi 
«a l’interior de l’habitatge, en un 
lloc visible i fàcilment localitza-
ble per a les persones usuàries».

MUNICIPAL

Salou porta a Ple l’ordenança de pisos 
turístics i l’ATT denuncia la de Roda
L’Associació d’Apartaments Turístics recorre la norma rodenca i, per similituds, tot apunta que farà el mateix amb la de Salou

ACN

L’entitat turística ha demanat la impugnació de setze articles de la normativa de Roda de Berà.

L’ATT considera que 
als ajuntaments «no 
els pertoca» regular 
aquests habitatges

Valls promou el 
control de la diabetis 
amb nou cicle de 
tallers formatius

El Grup de Treball de Salut 
Comunitària de Valls inicia 
una nova edició del cicle de 
tallers sobre La diabetis, una 
malaltia que pots controlar, 
que finalitzarà al 29 de març. 
Ahir es va celebrar el primer 
dels sis tallers programats fins 
el 29 de març, que es faran a 
l’aula 3 de les instal·lacions de 
Vallsgenera i cadascun d’ells 
en una doble sessió (als matins 
de 10 a 12 h. i a les tardes de 16 
a 18 h.). Les 12 sessions tenen 
com a objectiu millorar la sa-
lut i la qualitat de vida de les 
persones que pateixen diabe-
tis donant eines per fomentar 
estils de vida saludables i pre-
venir problemes de salut rela-
cionats o derivats. L’educació 
constitueix la base fonamen-
tal del maneig de la diabetis 
i, per això, es comptarà amb 
diverses sessions pràctiques i 
participatives sobre aspectes 
com l’alimentació, el control 
de la diabetis, la medicació, la 
prevenció de les conseqüèn-
cies, l’activitat física i la gestió 
emocional. Les inscripcions 
per aquests tallers es poden 
realitzar al CAP Valls Urbà, al 
Pius Hospital o trucant al telè-
fon 977 636 024. Redacció

L’Escola Mare de Déu 
del Lledó de la Pobla 
obre les portes a noves 
famílies d’alumnes

L’Escola Mare de Déu del Lle-
dó està ultimant els detalls per 
a la jornada de portes obertes 
que oferirà aquest dijous a 
totes aquelles famílies inte-
ressades en conèixer el centre 
educatiu amb la mirada po-
sada en inscriure-hi els seus 
fills el pròxim curs acadèmic. 
Durant la jornada els respon-
sables presentaran els espais 
i serveis que ofereix l’escola, 
entre els quals destaquen els 
d’acollida i el de menjador. A 
més, les instal·lacions escolars 
compten amb patis separats 
per als alumnes d’Educació In-
fantil i els de Primària, garan-
tint així espais de lleure segurs 
i adequats a les diferents edats. 
El centre educatiu oferirà dos 
torns de visites guiades, un a 
les 15.10 h. i l’altre a les 16.05 
hores. Han habilitat dues líni-
es telefòniques per a la reserva 
de places de la jornada de por-
tes obertes. Així, les famílies 
interessades poden trucar als 
telèfons 977 840 851 o 609 238 
809. Cal recordar que els ter-
minis fixen el període de pre-
sentació de sol·licituds entre el 
6 i el 20 de març, mentre que la 
matriculació tindrà lloc del 20 
al 28 de juny. Redacció

ACN
El Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) va publicar ahir l’anunci 
oficial del Ministeri de Políti-
ca Territorial sobre el projecte 
de l’eix elèctric entre Lleida i 
Barcelona de 118 quilòmetres i 
63,35 milions d’euros. La infra-
estructura ha de substituir una 
antiga línia i comportarà una 
millora del traçat i una reducció 
del 25% de suports. La Genera-
litat va concedir el passat gener 
a Red Elèctrica l’autorització 
administrativa que permet la 
construcció d’aquest nou eix 
de 220 kV des dels Magraners, 
a Lleida, fins a Begues (Baix Llo-
bregat) passant per municipis de 
la demarcació de Tarragona. Ara 
s’ha obert un període de 30 dies 

per poder presentar al·legacions 
al projecte que la companyia va 
definir com el més important 
dels darrers anys a Catalunya. 
Un dels objectius principals 
d’aquest nou eix és millorar la 
qualitat del subministrament 
i, a més, impulsar la transició 
energètica a un total de 30 mu-
nicipis, segons va explicar al seu 
dia la companyia. 

Els municipis per on passa-
rà aquest nou eix són: Lleida, 
Torregrossa, Juneda, les Borges 
Blanques, la Floresta, Arbeca, 
els Omellons, Vinaixa i Tarrés, a 
les comarques de Ponent; Vim-
bodí i Poblet, l’Espluga de Fran-
colí, Montblanc, Barberà de la 
Conca, Cabra del Camp, el Pla de 
Santa Maria, Pont d’Armentera, 

Aiguamúrcia i el Montmell, a la 
província de Tarragona; Torre-
lles de Foix, Sant Martí Sarroca, 
Vilobí del Penedès, Pacs del Pe-
nedès, les Cabanyes, Vilafranca 
del Penedès, Olèrdola, Sant Cu-
gat Sesgarrigues, Avinyonet de 
Penedès, Olesa de Bonesvalls, 
Vallirana i Begues, a la demarca-
ció de Barcelona. 

En el pas per aquests 30 mu-
nicipis, el projecte ha de reduir 
fins a 255 els suports que hi ha 
actualment amb l’antiga línia. 
A més a més, també preveu el 
desmantellament i la restau-
ració completa de tots aquells 
trams que ja no coincidiran amb 
el nou eix, que s’hauria allunyat 
encara més tant dels municipis 
com dels nuclis aïllats.

El BOE publica el projecte d’eix 
elèctric entre Lleida i Barcelona

INFRAESTRUCTURES

Un dels objectius és impulsar la transició energètica a 30 municipis

Els Mossos negocien amb els 
participants de la rave de Sarral

CONCA DE BARBERÀ

Els Mossos d’Esquadra van co-
mençar a negociar ahir amb els 
participants de la festa il·legal 
de Sarral perquè desallotgin 
l’espai. Ahir, la convocatò-
ria reunia  encara més de 300 
persones al bosc del Cano, a 
uns 6 quilòmetres de Sarral. A 
més de desenes de camions, 
autocaravanes, cotxes i tota la 
infraestructura de la festa. Des 
del diumenge al migdia «ha 
anat marxant molta gent», va 
assegurar l’alcaldessa del mu-

nicipi, Victòria Cañís. Durant la 
jornada d’ahir la policia encara 
va mantenir tallats els accessos 
i va seguir fent controls d’alco-
hol i de drogues als conductors 
que anaven sortint del recinte. 
Els organitzadors de la festa 
van arribar dijous i van comen-
çar a muntar els dos espais amb 
altaveus. Divendres van arribar 
la major part dels participants, 
vinguts majoritàriament d’Ale-
manya, França, Holanda, Itàlia i 
del territori espanyol. ACN
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Regular és pagar? Mentre l’Ajuntament de Salou es prepara per 
aprovar inicialment la nova ordenança que regularà els habitat-
ges d’ús turístic al municipi, l’Associació d’Apartaments Turístics 
(AAT) de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre ha presentat un 
recurs contenciós administratiu contra un ajuntament, el de 
Roda de Berà (Tarragonès), al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). Demana impugnar setze articles de la nova or-
denança, en concret, aspectes que consideren que s’aparten de la 
realitat mercantil i jurídica d’aquests habitatges, com la vigilància 
dels clients, haver de personar-se en terminis molt breus o posar 
rètols informatius. L’associació també prepara al·legacions i una 
segona demanda contra la normativa aprovada a l’Hospitalet de 
l’Infant i tot apunta al fet que també ho farà contra la que prepara 
Salou. Els ajuntaments de la costa han començat a apuntar-se a 
controlar el parc d’habitatge turístic sota la premissa de limitar-lo 
i garantir la convivència amb els residents. Però, cal preguntar-se 
si aquestes normatives posen veritable setge a un fenomen gai-
rebé incontrolat i que està deixant sense opcions d’habitatge als 
ciutadans que volen obtenir un lloguer a llarg termini.

Les noves ordenances de 
regulació dels habitatges 
d’ús turístic

EDITORIAL

Habemus pressupostos? 
Habemus un nou tripartit?

TRIBUNA

Després de molts d’anades i tornades que van 
durar tres mesos, es van aprovar els pressu-
postos de la Generalitat de l’any 2023, amb 
una despesa que rondarà els 41.000 milions 
d’euros. La sortida de Junts de l’Executiu i els 
moviments tàctics del PSC van complicar les 
coses de govern de Pere Aragonès, que final-
ment ha guanyat aquest repte i aconsegueix 
aprovar els comptes per segon any consecu-
tiu, fet que no passava des de feia gairebé una 
dècada.

Els 33 escons republicans i els 33 socia-
listes –més el suport d’En Comú Podem (8 
escons)– permeten vaticinar una legislatura 
estable, fins a un final natural el 2015. N’hi 
ha molts que pensen, també s’ha escrit, que 
Salvador Illa (PSC) podria haver condicionat 
el suport als pressupostos catalans a assolir 
determinats objectius en matèria de sanitat, 
educació o habitatge, però va preferir aixe-

car la bandera de projectes que generaven 
controvèrsia –ampliació de la tercera pista de 
l’aeroport del Prat, construcció del complex 
Hard Rock a Salou i completar la construcció 
de la B-40– perquè el principal objectiu era 
crear un relat per tal de desgastar electoral-
ment a Esquerra Republicana de Catalunya.

Des del Govern el més important era 
aprovar els pressupostos, pitjor era caure 

en l’immobilisme i arrossegar a la Genera-
litat a la paràlisi i a convocar eleccions, atu-
rant projectes i inversions durant mesos o 
fent descarrilar l’aportació de més recursos 
en l’àmbit de la sanitat i l’educació. George 
Lakoff va escriure l’any 1996 No pienses en 
un elefante, i ens deia que les estratègies de 
comunicació política s’han centrat molt més 
en la construcció d’un relat que en la voluntat 
d’aconseguir resultats tangibles que la ciuta-
dania pot valorar. Els gestos i la lluita pel relat 
tenen, a vegades, més valor que els guanys en 
la millora de la vida dels ciutadans.

D’aquest acord , podem treure dues lec-
tures, una econòmica i l’altra, política. De la 
primera, destaquem: 1. Pacte Nacional per la 
Indústria, 680 milions; 2. Foment de la im-
plantació d’energies renovables, 180 milions; 
3. Departament de Salut, 12.212 milions; 4. 
Camp de Tarragona, corredor del Mediterra-
ni Hard Rock; 5.  Modernització de l’aeroport 
de Barcelona –el Prat i 6. Quart cinturó B-40, 
Políticament ERC s’assegura un període d’es-
tabilitat i governabilitat després de l’agitació i 
el desacord polítics que han predominat en el 
darrer decenni. A més, aquest acord polític/
econòmic ha significat el trencament del bloc 
independentista, que ha dirigit la política ca-
talana darrerament, propiciant episodis com 
els del 2017, amb greus conseqüències pel 
conjunt del país.

Els socialistes estan per l’estabilitat, la fi-
abilitat i la confiança. Ara el PSC com va es-
criure el periodista Francesc Marc Álvaro, és 
el partido del Orden a Catalunya, paper que 
va tenir CiU durant més de dues dècades 
amb Jordi Pujol. Es tracta de recuperar i am-
pliar una centralitat històrica que el socialis-
me català tenia fins que va aparèixer el pro-
cés com un terratrèmol que canvià el mapa. 
L’acord pressupostària trenca definitivament 
la política de blocs a Catalunya i segurament 
s’acaba un cicle electoral que donarà pas a les 
municipals de maig i les generals de novem-
bre. Els resultats d’aquests comicis repartiran 
noves cartes i dictaran un nou present. Els 
pressupostos 2023, ens portarà a un nou tri-
partit?

JOSEP MARIA BUQUERAS 
BACH 

Des del Govern el més 
important era aprovar els 
pressupostos

La solució
TRIBUNA

No es tracta de recordar el mític programa de 
Catalunya Ràdio sinó de fer-vos saber que els 
papers de cuina fa uns dies que remenen una 
novetat d’aquesta primavera que s’acosta. La 
ceba que no fa plorar.

Semblava un somni impossible, però un 
supermercat francès instal·lat també a casa 
nostra, anuncia la venda d’una varietat de 
ceba anomenada Sunion que podrem tallar 
i picar sense fer cap d’aquells rituals (drap 
al cap, ulleres de submarinista, no tancar la 

boca, recórrer al congelador...) que sovint ens 
fan sentir un pèl ridículs. Sobretot quan algú 
et diu que la solució rau a mantenir els ulls 
humits amb un cotó o similar.

Probablement, algú de vosaltres ja deu 
estar pensant que aquí hi ha manipulació 
genètica. Doncs sapigueu que la marca nord-
americana que ha creat la verdura, jura i per-
jura que la cosa és el resultat d’una pila d’anys 

d’encreuaments aleatoris entre les diverses 
espècies ja existents, i d’una selecció pro-
gressiva de les varietats que anaven «perdent 
gas». Segons ells, al llarg de quasi vint anys. 

Perquè, imagino –vull imaginar– que les 
propietats gustatives i culinàries deuen ser 
les habituals. Que la ceba confitada amb la 
qual acompanyo alguns formatges o la so-
fregida amb la qual escurço la preparació de 
l’arròs, no em sortirà amb gustos estranys si 
em decanto per fer-la servir. 

I és que tot plegat, no és més que el resul-
tat de la formació d’un gas volàtil per reacció 
entre un enzim que s’allibera en tallar el bulb, 
i alguns dels seus components. Un gas que, 
en els ulls secs, afecta la còrnia i fa que els 
lacrimals reaccionin com quan ens donen 
una mala notícia. D’aquí el que us comentava 
com a solució del problema mentre no arri-
ba la Sunion. Mullar-se els ulls amb un cotó 
xopat d’aigua i parpellejar seguit una estona 
per arrossegar les molècules cap a les vores 
dels ulls. Un problema menys. Ara només ens 
queda esperar la nova carxofa que no enfos-
queixi les mans quan la peles i talles, la remo-
latxa que no deixi vermell tot el que toca o la 
patata que no es grilli al rebost. Tot arribarà.

FRANCESC MURGADAS

Tot plegat és el que resultat 
de la formació d’un gas 
volàtil per reacció

CARTES

Joseph Ratzinger.
Un Papa olvidado

«El bien vencerá en el mundo, aunque el 
mal haga más ruido.» Benedicto XVI. Joseph 
Ratzinger (Benedicto XVI) fue un gran Papa 
y teólogo. Nació en 1927 en Baviera (Alema-
nia). Fue ordenado sacerdote en el año 1951. 
Doctorado en teología, enseñó en varias 
universidades de Alemania. También parti-
cipó en el Concilio Vaticano II como asesor 
del Cardenal Frings. En 1977 fue nombrado 
arzobispo de Baviera y cardenal por el Papa 
Pablo VI. En 1982, Juan Pablo II le nombró 
Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe. Finalmente, en 2005 fue elegido 
Papa. Su pontificado duró hasta 2013. Fue 
un hombre dedicado al estudio, compren-
der y explicar cómo podían convivir la Fe y 
la Razón, en Occidente, como en el resto del 

mundo. Cabe resaltar una de sus obras, In-
troducción al cristianismo, donde, según él 
mismo, intentó ayudar a comprender y ex-
plicar la Fe como la realidad que posibilita el 
verdadero ser humano en nuestro mundo, y 
no reducirla a simples palabras que pueden 
ocultar un vacío espiritual. Posteriormente, 
dio un impulso en valores éticos ligados en el 
catolicismo. La ayuda o amar al prójimo, son 
unos de los valores católicos. También lo es 
la libertad, un derecho natural de la persona 
e innegociable.
Benedicto XVI visitó España un total de 4 
veces durante su pontificado. La primera vi-
sita fue en Valencia en 2006; en 2010, visitó 
Santiago de Compostela con motivo del Año 
Santo Compostelano; desde Santiago, tomó 
el avión para dirigirse a Barcelona, donde ce-
lebró una ceremonia de dedicación al culto 
del templo de la Sagrada Familia; y, final-

mente, en 2011, visitó Madrid para presidir 
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en la 
que participaron cerca de dos millones de jó-
venes. En dichas visitas, los mensajes siem-
pre eran de fe, amor de Cristo o de esperanza 
hacia los jóvenes, lleva de valores (como la de 
la formación, o bien si «los jóvenes no encu-
entran perspectivas de futuro», la sociedad 
«está equivocada», donde pidió iniciativas 
para crear empleo).
Con Ratzinger desaparece gran Papa, único 
e irrepetible. No obstante, cayó en el olvido 
a pesar de ser uno de los personajes más 
importantes del S. XX. Nos queda su legado, 
con sus acciones positivas que aportó para 
nuestra sociedad, que, con los tiempos que 
corren actualmente, no iría mal que más de 
una persona tomara nota.

Jordi Ferré 
Tarragona 

+ CONFIDENCIAL

Tórtora turca a casa d’un regidor
El regidor de Patrimoni His-
tòric de l’Ajuntament de Tar-
ragona, Hermán Pinedo, va 
trobar ahir una tórtora turca 
en perill. «Acabo de recollir-la 
de la carretera perquè estaven 
a punt d’atropellar-la. En prin-
cipi, les ales les té bé i tam-
poc té cap cop, aparentment. 
Tanmateix, no vola i sembla 
espantada. Algú que sàpiga 
d’ocells em pot donar infor-
mació?», va preguntar Pinedo 
a través de xarxes socials. Posteriorment, un altre usuari va re-
comanar-li que la deixés a un lloc segur perquè els seus pares la 
continuessin alimentant. 


