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Ajuntament de
Torredembarra
Secretaria

ANUNCI

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
DEL MUNICIPI DE TORREDEMBARRA

El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, 
en la seva sessió ordinària duta a terme en 
data 19 de maig de 2022, ha aprovat inicial-
ment la modificació del mapa de capacitat 
acústica del municipi de Torredembarra.

D’acord amb el que estableixen els articles 
178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació 
i la modificació del mapa resten exposats 
al públic a les oficines municipals, durant 
el termini de trenta dies, comptats des de 
l’endemà de la darrera publicació d’aquest 
anunci als mitjans següents: tauler d’edictes 
municipals, Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i un mitjà de difusió escrita 
diària, perquè les persones interessades 
puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions i al·legacions que conside-
rin oportunes.

En cas de no presentar-se cap reclamació o 
suggeriment al respecte, l’aprovació tindrà 
caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública a Torredembarra, 
en data 1 de juny de 2022

L’alcalde,

Eduard Rovira Gual

155040-1259477Q

N’hi havia per sentir-se al-
ludit, encara que no ha-
gués sortit directament el
nom d’ERC de la boca dels
principals dirigents de la
nova i de l’antiga direcció
de Junts per Catalunya,
dissabte a Argelers. I així
va ser: ahir la secretària
general adjunta dels repu-
blicans, Marta Vilalta, va
demanar a “la dreta” que
no s’equivoqui d’adversari
i que deixi d’atacar els seus
companys de viatge. En
una visita a Sant Vicenç de
Castellet, acompanyada
de l’alcaldessa d’ERC,
Adriana Delgado –víctima
de la repressió judicial es-
panyola–, Vilalta va recla-
mar a Junts estabilitat i
lleialtat al govern de la Ge-
neralitat.

De fet, l’únic pronun-
ciament amb un cert grau
de concòrdia en el congrés
de Junts va provenir del
secretari general sortint,
Jordi Sànchez, artífex del
pacte de govern amb ERC,

que va advocar per “treba-
llar lleialment” amb els so-
cis i forjar majories parla-
mentàries per consolidar
el 52% independentista.
Llevat d’això, les crítiques
van ser col·lectives a l’es-
tratègia de diàleg amb Pe-
dro Sánchez, vist l’espio-
natge, la repressió en ge-
neral o l’“A por ellos” en

matèria d’execució pres-
supostària. Justament,
Vilalta va recordar que els
adversaris de l’indepen-
dentisme “són aquells que
ens espien, que ens repri-
meixen, que no complei-
xen amb els compromisos
de progrés i benestar exe-
cutant tots els pressupos-
tos que s’han pactat prè-

viament; aquests són els
adversaris, no els com-
panys de viatge amb qui
compartim objectiu i part
del camí”.

El vicepresident i porta-
veu de Junts, Josep Rius,
va replicar ràpidament a
Twitter preguntant a Vi-
lalta si ERC ja ha demanat
al seu portaveu al Con-

grés, Gabriel Rufián, que
no equivoqui l’adversari.

Vilalta va carregar tam-
bé contra els socis, fent
una referència velada a la
nova presidenta de Junts,
investigada per la seva
gestió al capdavant de la
Institució de les Lletres
Catalanes: “Encara ara les
males praxis a les institu-

cions estan massa pre-
sents per part d’aquells
que han tingut sempre el
poder. Encara hi ha casos,
en el marc d’aquella socio-
vergència que durant
massa anys ha existit a Ca-
talunya”, va afirmar. Els
exemples que va posar són
la causa que afecta el Con-
sell Esportiu de l’Hospita-
let de Llobregat, governat
pel PSC –amb qui Junts
manté un pacte a la Dipu-
tació de Barcelona–, el 3%
de l’antiga Convergència o
el de “persones que s’estan
enfrontant ara a la justícia
per mala praxi i per casos
de corrupció”.

Illa, un altre al·ludit
Qui també va reaccionar
ahir a les crítiques formu-
lades en el congrés d’Arge-
lers, per part concreta-
ment del president de
Junts sortint, Carles
Puigdemont, va ser el lí-
der del PSC, Salvador Illa,
que va acusar el president
a l’exili de “recrear-se en
la confrontació perma-
nent” pels retrets sobre el
dèficit d’execució pressu-
postària. “L’operació re-
trobament i concòrdia
consistia a esquilar els ca-
talans i esperar que no
ens queixéssim, que no
féssim res. Volen que aju-
dem a transformar Cata-
lunya en un erm. No hi ha
confrontació més salvat-
ge que la que ha organit-
zat l’Estat contra els 7,5
milions de catalans”, va
piular Puigdemont. ■

a ERC reclama estabilitat i lleialtat als socis de govern davant les crítiques generalitzades als republicans
formulades en el congrés d’Argelers a La portaveu carrega veladament contra Borràs per “corrupció”

Emili Bella
BARCELONA

Vilalta demana a Junts que
no s’equivoqui d’adversari

Marta Vilalta, amb l’alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, ahir ■ ACN
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APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 
SOROLLS, OLORS I VIBRACIONS

El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra, 
en la seva sessió ordinària duta a terme 
en data 19 de maig de 2022, ha aprovat 
inicialment la modificació de l’Ordenança 
municipal sobre sorolls, olors i vibracions.

D’acord amb el que estableixen els articles 
178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’apro-
vació i el text de l’esmentada modificació 
de l’ordenança resten exposats al públic a 
les oficines municipals, durant el termini de 
trenta dies, comptats des de l’endemà de la 
darrera publicació d’aquest anunci als mit-
jans següents: tauler d’edictes municipals, 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i un mitjà de difusió escrita diària, perquè 
les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions i 
al·legacions que considerin oportunes.

En cas de no presentar-se cap reclamació o 
suggeriment al respecte, l’aprovació tindrà 
caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública a Torredembarra, 
en data 1 de juny de 2022

L’alcalde,

Eduard Rovira Gual

155040-1259476Q

o va ser fàcil i ho demostra
el fet que les converses
han durat vuit mesos fins
a materialitzar-se en la

jornada d’ahir al parc de l’estació
del Nord de Barcelona, però la re-
pressió en totes les formes i àmbits
–persecució cultural, sindical, anti-
feixista o lingüística, entre altres–
va permetre fer visible com gairebé
90 col·lectius locals o històrics vin-
culats amb l’independentisme
–Meridiana Resisteix, diversos
CDR, el Col·lectiu Enriqueta Galli-
nat o Miquelets al Combat, per po-
sar-ne alguns exemples– compar-
tien espai i reivindicacions amb en-
titats no manifestament sobiranis-
tes (o no només) com la Plataforma
Antirepressiva de Ponent, Anony-
mous, Procés Constituent o Lluita
Internacionalista.

Amb els lemes Tombem les lleis
repressives i Alliberem-nos de l’Es-
tat espanyol, es va desenvolupar
una jornada de caràcter reivindica-
tiu, però també festiva, amb actua-
cions musicals de grups com Músi-
ca per la Llibertat o Roger Español,
entre altres, en què es volia remar-
car la necessitat de tornar a mobi-
litzar el carrer. En els diversos par-
laments es va fer una crida per re-

N

cuperar espais de protesta per de-
fensar drets i llibertats sense espe-
rar res dels partits polítics. De fet,
manifestament es va evitar que cap
formació donés suport explícit o in-
tervingués en un acte en què sí que
es va veure algun polític de passa-
da, com a primera hora Francesc
de Dalmases (JxCat), tot i que sí
que consta Reagrupament entre els

adherits. La diversitat ideològica i
de pensament amb l’objectiu de
buscar “la unitat d’aquests col·lec-
tius” per fer-se més forts va quedar
palesa en el fet que des de l’escenari
van haver-hi intervencions dures
com la de Freddy Bentanachs, de
Miquelets al Combat, que va asse-
gurar que els partits o entitats com
Òmnium i l’Assemblea “ens enga-

nyen”, però a la vegada hi havia sec-
torials de l’ANC com la de persones
represaliades o la de Sants-Mont-
juïc donant suport a la jornada.

“Som un sol poble” i “Organit-
zem-nos entre nosaltres” sense es-
perar ordres polítiques per sortir al
carrer en representació dels més de
4.000 represaliats per les adminis-
tracions i l’Estat espanyol, segons
van xifrar, van ser algunes de les
consignes repetides en una tarda
en què un dels objectius també era
recaptar diners per mitjà de les
consumicions adquirides a la barra
o les contribucions en una caixa so-
lidària. Totes les aportacions que es
van recaptar durant la jornada es
repartiran entre les diferents enti-
tats i col·lectius antirepressius que
hi van participar, que, al seu torn,
decidiran a què les destinen per
ajudar les persones que tenen al-
gun procediment judicial obert. En
funció de la valoració que facin del
desenvolupament de la jornada
d’ahir es plantejarà si seria positiu
organitzar una segona trobada con-
junta o establir algun tipus de col-
laboració estable entre les entitats.

La intenció d’ahir era fer visibles
totes les iniciatives que es fan arreu
del país des de fa anys per intentar
“reactivar” la ciutadania, explica-
ven alguns integrants dels col·lec-
tius impulsors. ■

CLAM · Vuit mesos de treball culminen a Barcelona amb una trobada de denúncia de 90 col·lectius antirepressius, també de
sobiranistes, i per recaptar fons CRÍTICS · S’anima la ciutadania a sortir al carrer i a no esperar cap directiva dels polítics

Jordi Alemany
BARCELONA

Actuació de
Música per la
Llibertat a
l’escenari del parc
de l’Estació del
Nord ■ J.A.

La repressió que uneix
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