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DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Rosa Barrufet

Poblet rebutja la idea de
l’Estat de «diluir» els
municipis petits
Critica que el Govern els qüestioni
ACN

El president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet, va rebutjar la proposta estatal que
planteja «diluir» l’estructura administrativa dels municipis petits en base a criteris de viabilitat
econòmica. Poblet va criticar «la
frivolitat i lleugeresa amb què es
CAMBRILS

Avantatges per
anar a l’Aquòpolis
Els de Valls i els Minyons de Terrassa van estar ahir a Perafort.

La Joves descarrega per
primera vegada un 7de7
La Colla Joves Xiquets de Valls
va descarregar ahir al migdia
per primera vegada a la seva
història un set de set, amb una
única enxaneta. La fita la van
assolir a Perafort on van actuar
acompanyats pels Minyons de

Terrassa.
La Joves també va descarregar un 4de8, un 3de8 i un vano
de 5, mentre que els Minyons
van completar un 4de8, un
3de8, un 2d7 i un vano de 5.
Redacció

La Unió de Botiguers de
Cambrils i el parc d’atraccions Aquòpolis Costa Daurada signen un acord de col·
laboració mútua; d’aquesta
manera, les promocions i
descomptes del parc de la
Pineda es fan extensius a
tots els botiguers associats
al col·lectiu. D’aquesta manera, els afavorits podran
gaudir dels diversos espectacles d’Aquòpolis, entre
aquest l’Oannes amb la presencia dels dofins. A.G.

parla del territori» i va afirmar
que la millora de la situació econòmica «cal buscar-la en altres
direccions». Segons el president
de la Diputació de Tarragona, les
mesures presentades per l’estat
espanyol són «poc respectuoses»
amb el fet local i amb el model
cultural. «La viabilitat cal bus-

car-la en altres direccions, no
pas ignorant el fet petit», va assenyalar Poblet en la presentació
del segon volum del llibre Història del Baix Gaià.
Llibre de Rovira i Gómez
El president de la Diputació, Josep Poblet, va destacar la importància de l’obra i la seva aportació al coneixement de la identitat
dels diversos municipis de la
comarca del Tarragonès que hi
estan representats. El llibre, escrit per Salvador Rovira i Gómez,
tracta els esdeveniments històrics succeïts durant l’època moderna en aquesta part del Camp
de Tarragona.

Les millors ofertes
nàutiques, al Festival
de Mar de Cambrils
El Festival de Mar, que reunirà
les millors ofertes nàutiques
del mercat en una fira festiva i itinerant a Sant Feliu de
Guíxols i Port Ginesta, a Sitges,
se celebrarà a Cambrils del 25
al 27 d’aquest mes de maig.
La intenció de dinamitzar les
vendes i acostar la nàutica als
ciutadans, que singularitza al
Festival de Mar, s’acompanya
d’una àmplia exposició
d’embarcacions, accessoris i
serveis, a preus raonables, i un
extens programa d’actes. A.G.

CEDIDA

Dos ferits lleus en
un accident a l’AP7 a
l’Ametlla de Mar
Dues persones van resultar
ferides lleus, ahir a la tarda,
al punt quilomètric 303 de
l’autopista AP7, a l’Ametlla
de Mar, en sortir de la via el
cotxe i topar amb un arbre.
Tot i quedar un dels ocupants
atrapat a l’interior del cotxe,
els bombers van poder alliberar-lo al cap d’una hora. Al
lloc dels fets s’hi desplaçaren
bombers, Mossos i ambulàncies del SEM. Els ferits van ser
traslladats a l’hospital Verge
de la Cinta de Tortosa. A.G.

