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La renovació del pavelló del Vendrell
s’iniciarà abans d’acabar l’any
La Junta de Govern ha aprovat definitivament la primera fase, que correspon al canvi de coberta
CE VENDRELL

ves d’accés. Aquesta segona fase
tindrà un termini d’execució de
quatre mesos.
Amb l’aprovació deinitiva del
projecte executiu de substitució
de la coberta de ibrociment del
pavelló per part de la Junta de
Govern Local, en la sessió del 30
d’octubre, el Vendrell desencalla
unes obres que, inicialment, es

Montse Plana

Punt de la carretera on, dissabte, es produí l’accident.

El camioner que va atropellar
un ciclista, en llibertat
El camioner que dissabte al
migdia va atropellar un jove ciclista de 15 anys a Roquetes, va
quedar, el mateix dia al vespre,
en llibertat. Inicialment, va ser
detingut, després que l’home,
de 50 anys i nacionalitat espanyola per un presumpte delicte d’homicidi imprudent. I és
que el conductor del camió va
donar positiu en el control de
drogues, i negatiu en el d’alcoholèmia. Després de tot,
l’home ha quedat en llibertat a

l’espera que passi a disposició
judicial. L’accident va succeir
a la carretera TV-3421, a l’alçada de Roquetes, pocs minuts
abans de tres quarts d’una del
migdia. Fins al lloc dels fets es
van desplaçar quatre dotacions
dels Mossos d’Esquadra, tres
de Bombers de la Generalitat, i
una ambulància i un helicòpter
del Servei d’Emergències Mèdiques, que ja no van poder fer
res per salvar la vida del menor.
M.P.

Els tràmits administratius han
anat retardant l’inici de les obres
que han de permetre modernitzar l’actual pavelló del Club
d’Esports del Vendrell, que serà
la seu de l’handbol femení dels
Jocs Mediterranis Tarragona
2018. Ara, però, el projecte per
executar la primera fase ja ha estat aprovada deinitivament per
part de la Junta de Govern Local
i, segons fonts municipals, l’inici
dels treballs es preveu per abans
que inalitzi l’any.
La primera part del projecte
consistirà en la substitució de
l’actual coberta de ibrociment
del pavelló per una de nova, uns
treballs que executarà l’empresa
Garcia Riera, SL en un termini
d’un mes. Aquesta primera fase
ja està aprovada deinitivament i,
tot i que encara no hi ha una data
establerta d’inici, les previsions
és que els operaris comencin els
treballs de forma imminent.
Paral·lelament, caldrà aprovar
el segon projecte executiu per
tal de completar les obres de remodelació del pavelló, que tenen

El projecte també
preveu, en una segona
fase, l’ampliació de les
grades

L’equip d’hoquei, al pavelló del Club d’Esports del Vendrell.

un valor total d’1.291.000 euros
i que estan inançades per la Diputació de Tarragona. Aquesta
segona fase consta dels treballs
de més pes, i és que contempla
l’ampliació de les grades, perquè

es pugui ampliar l’aforament,
passant dels 800 espectadors actuals, a 900, així com eliminar la
paret de fons que separa la pista
del gimnàs, fer nous vestidors i
donar compliment a les normati-

preveien que estiguessin enllestides a principis del mes de juny
de 2017, uns dies abans del tret
de sortida dels Jocs. Aquestes,
però, es van ajornar cara el 2018
i, amb tot, les obres del pavelló
esportiu vendrellenc també van
quedar prorrogades. Posteriorment, es va indicar que, el passat
mes d’octubre, s’iniciarien els
treballs, però, inalment, aquest
termini també ha quedat enrere i, ara, l’horitzó està posat en
abans de inalitzar l’any.
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Salou homenatja la gent gran amb
un dinar al Teatre Auditori
L’esdeveniment es va allargar amb un ball a càrrec de l’Orquestra Ruben’s
Redacció

Centenars de salouencs majors
de 65 anys van celebrar, ahir,
el XXIV Dia Internacional de
la Gent Gran amb un dinar al
vestíbul del Teatre Auditori de
Salou, un esdeveniment que
va estar organitzat pel mateix
ajuntament. Al dinar també
hi va ser present l’alcalde Pere

Granados i diversos regidors.
L’esdeveniment, que es va iniciar a les dues del migdia, va
inalitzar amb un ball a càrrec
de l’Orquestra Ruben’s, que va
amenitzar la tarda ins a les set
de la tarda. L’acte era obert a tots
aquells salouencs i salouenques
majors de 65 anys que estiguin
empadronats al municipi o que

tinguessin el carnet de soci de
les associacions municipals de
la gent gran. Tots ells van poder
participar-hi per 5 euros.
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Centenars de persones van omplir el vestíbul del Teatre Auditori de Salou.
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L’Hospitalet obre la Casa de
Cultura Blanca d’Anjou
L’Hospitalet de l’Infant ha inaugurat aquest dissabte la Casa
de Cultura Blanca d’Anjou, un
nou espai que pretén ser «dinàmic, un centre neuràlgic en la
vida quotidiana del poble, en la
seva vida cultural i associativa»,
segons va explicar l’alcalde, Alfons Garcia, durant la inauguració.
Aquest projecte és fruit del
concurs d’idees per a la selecció
d’un avantprojecte d’un ediici
per a acollir els mitjans de co-

municació municipals, el Casal
d’entitats i el Casal de joves, a
l’Hospitalet de l’Infant, que va
convocar l’Ajuntament l’any
2014. A aquest concurs s’hi van
presentar una dotzena de projectes. El tribunal, que incloïa
representació del Departament
de Cultura, del Col·legi d’Arquitectes, dels serveis tècnics i jurídics municipals, així com de les
formacions polítiques, va triar
com a guanyador el projecte titulat Plaça Cívica.

El nou espai es va inaugurar dissabte.

