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CAMP DE TARRAGONA

BAIX PENEDÈS

La policia del Vendrell investiga els
actes vandàlics a l’escola Pau Casals
Durant el cap de setmana van entrar al col·legi i van trencar les finestres d’una façana, la tanca del pati i l’hort escolar
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La Policia Local del Vendrell
investiga les destrosses provocades per actes vandàlics que hi
ha hagut a l’escola Pau Casals
durant aquest cap de setmana.
En concret, han malmès les inestres d’una façana del centre,
han trencat la tanca del pati de
sorra d’educació infantil, han regirat l’hort escolar i han arrencat
quatre arbres.
«Tinc una sensació de tristesa», deia la directora de l’escola,
Aurora Ventosa, qui ahir dimarts
mantenia gestions amb els cossos policials i la Regidoria d’Educació per reparar tots els danys
i reforçar la seguretat. Ventosa
sospita que els autors són menors d’edat, pel tipus de bretolades que han fet, ja que «no han
entrat a robar per beneiciar-se».
Els fets d’aquest cap de setmana
s’acumulen a dos casos més de
vandalisme que el centre ha patit
des de gener, i a altres tres casos
ocorreguts a les escoles Àngels
Garriga i Garbí del mateix mu-

vora. Això hauria facilitat l’accés
dels vàndals sense que ningú els
descobrís. En el cas de l’escola
Pau Casals, la directora, Aurora
Ventosa, té indicis que els autors

Amb aquest, el centre
acumula tres episodis i la
directora sospita que es
tracta de «gent jove»

Alguns dels vidres que es van trobar trencats en tornar a classe.

nicipi.
Fonts municipals han explicat
que no hi ha cap hipòtesi clara
sobre els autors de totes les bretolades, ni tampoc cap vincle deinit entre totes les entrades que
hi ha hagut als diferents centres

escolars durant els últims mesos.
Es dóna la circumstància que
totes les escoles afectades estan
ubicades a una zona educativa
del Vendrell on la majoria d’ediicis són equipaments escolars i
esportius, i hi ha pocs veïns a la
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dels tres casos que acumulen
al centre sí que haurien estat
els mateixos totes les vegades.
Ventosa va apuntar que és «gent
jove», però no va concretat si es
tractaria d’exalumnes del centre. Sí que lamentava, però, que
la principal hipòtesi que l’equip
directiu té sobre la taula giri entorn un grup d’adolescents. «No
entenc com ells no recorden que
no fa massa han estat jugant a
patis com aquests, on els nens hi
viuen el seu dia a dia», deia.
Ahir, una empresa d’alarmes
i càmeres de seguretat ja va visitar l’escola Pau Casals per es-

tudiar quines mesures es poden
aplicar per reforçar el control
del centre fora de l’horari lectiu.
Fonts municipals van insistir en
la importància de tenir proves i
imatges que puguin determinar
qui són els autors dels fets. En
el cas del passat cap de setmana,
cap alarma va alertar de la situació perquè les destrosses es van
focalitzar al pati i als lavabos, on
no hi ha sensors.
Campanyes de sensibilització
Per la seva part, la directora
d’aquesta escola va dir que traslladarà el cas al Consell Escolar
Municipal, ja que està «molt preocupada» pels desperfectes i pel
mal que haurien pogut prendre
els vàndals que es fan enilar a
les inestres.
Pel que fa a les solucions, a
part de reforçar la vigilància,
Ventosa aposta per campanyes
de sensibilització que instin els
pocs veïns de la zona a alertar la
Policia de qualsevol entrada anòmala a les escoles.

La comissió de
Riudecanyes ixa una
reserva de més de
6 hm3 d’aigua
La comissió de desembassament de Riudecanyes ha ixat
una reserva d’aigua superior
als sis hectòmetres cúbics per
satisfer les demandes d’abastament –1,3 hm3– i reg –5
hm3– ins al mes de setembre,
moment en què inalitza la
campanya de reg. La proposta
va quedar aprovada ahir per
unanimitat. Aquesta dotació
es cobrirà amb els volums
disponibles a l’embassament
de Riudecanyes –actualment
es troba al 41% amb 2,2 hm3–,
complementats amb volums
emmagatzemats a l’embassament de Siurana –ara al 71%
de la seva capacitat amb prop
de 8,6 hm3–, un cop cobertes
les necessitats d’abastament
de la comunitat Topograpo,
del regadiu del Priorat –regants de Cornudella– i els usos
ambientals. A la reunió de
treball que es va celebrar ahir
dimarts a l’Agència Catalana
de l’Aigua també es va analitzar l’evolució en els darrers
mesos del sistema SiuranaRiudecanyes, que actualment
se situa al 62% de la seva capacitat, així com les previsions
d’abastament per als pròxims
dos anys.
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Declaren cinc barraques de pedra El municipi de Prades obté la
seca bé cultural d’interès nacional distinció de Vila Florida
Mont-roig del Camp compta amb 132 edificacions d’aquest tipus

A Catalunya només hi ha 78 municipis amb aquest distintiu
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Cinc barraques de pedra seca de
Mont-roig del Camp han estat
declarades bé cultural d’interès
nacional. Així ho acordava ahir
el govern de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta declaració
comportarà també la delimitació d’un entorn de protecció.
Les barraques afectades per
aquesta declaració són la Barraca del Miquel Terna, la Barraca dels Comuns del Pellicer,
la Barraca del Jaume de la Cota,
la Barraca en espiral i la Barraca
dels lliris.
Aquestes cinc barraques
s’han escollit entre les 132 que
s’han identiicat al terme municipal de Mont-roig del Camp,
per ser les millors conservades,
per la seva singularitat, monumentalitat o diversitat tipològica, i constitueixen un museu a
l’aire lliure. Totes cinc barraques
estan situades relativament
allunyades del poble, al voltant
de l’eix de la carretera del Pratdip (T-310).
Les construccions de pedra
seca, com ara barraques, marges, cisternes, paravents, carre-

Prades ha obtingut la distinció
de Vila Florida. D’aquesta manera, el municipi del Baix Camp
Prades s’incorpora al projecte
Viles Florides que promou la
Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) i que distingeix les
localitats que treballen per la
transformació dels seus espais
públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais
verds. Per l’Ajuntament de Prades «l’adhesió a Viles Florides
és una conseqüència directa
més del nostre esforç per cuidar
cada detall en les jardineres, els
jardins i les zones verdes de la
nostra vila». Des de fa 43 anys,
el municipi organitza la Festa de
la Farigola, una festa per donar
inici a la primavera. En els seus
inicis l’objectiu de la festa era
donar a conèixer la vila mitjançant la farigola, la planta més
emblemàtica del poble.
Viles Florides vol reconèixer
la riquesa natural i paisatgística
del país mitjançant el reconeixement públic de tots aquells
projectes d’enjardinament, or-

Una de les barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp.

rades o cabanes, constitueixen
un dels elements cabdals del
patrimoni etnològic del món
de la pagesia de Catalunya. La
tècnica de la pedra seca consisteix a disposar les pedres d’una
construcció sense cap element
d’unió afegit, com el guix, el ciment, l’argamassa, fustes o fer-

ros, i constitueix una expressió
d’enginy i senzillesa de l’arquitectura popular.
En el cas de Mont-roig del
Camp, aquests elements patrimonials s’han convertit ja en un
valor afegit més en la promoció
turística del municipi de la Costa Daurada.

El municipi cuida cada detall dels seus espais urbans.

namentació loral i cultura del
verd urbà que, tant en l’àmbit
públic com privat, esdevinguin
un exemple a seguir. El projecte
posa en valor la protecció dels
espais verds, la millora de la
qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament

d’economies locals a través de
l’atractiu del parcs i jardins. A
Catalunya hi ha 78 municipis
distingits com a vila lorida.
De forma anual s’entreguen les
Flors d’Honor, el distintiu que
certiica aquests municipis com
a viles lorides pel seu patrimoni
vegetal i paisatgístic.

