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Ajuntament de

Mont-roig del Camp

EDICTE

La Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en sessió ordinària de
16 d’abril de 2008, va acordar apro-
var la modificació del sistema d’ac-
tuació urbanística del Polígon d’ac-
tuació urbanística PAU 09 Masos
d’en Blader (expedient 38/2008 PG).
La qual cosa s’exposa al públic du-
rant el termini d’un mes, de confor-
mitat amb allò que preveu l’article
113 del Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, per tal
que els interessats puguin examinar
l’expedient i formular les al·lega-
cions que considerin convenients.
La documentació es pot consultar a
l’oficina municipal de Miami Platja.

Mont-roig del Camp, 8 de maig de
2008

L’alcalde, Fran Morancho López
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Mont-roig del Camp

EDICTE

La Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en sessió ordinària de
16 d’abril de 2008, va acordar apro-
var la modificació del sistema d’ac-
tuació urbanística del Pla de millora
urbana PMU 04 Club Mont-roig (ex-
pedient 34/2008 PG). S’exposa al
públic durant el termini d’un mes, de
conformitat amb allò que preveu
l’article 113 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’a-
prova el Text refós de la Llei d’urba-
nisme, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i formu-
lar les al·legacions que considerin
convenients. La documentació es
pot consultar a l’oficina municipal de
Miami Platja.

Mont-roig del Camp, 8 de maig de
2008

L’alcalde, Fran Morancho López
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ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA
D’UN PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ
VOLUNTÀRIA

D’acord amb el que estableix l’article
164.2 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, se sotmet a in-
formació pública durant el termini d’un
mes, comptat a partir del dia següent al
de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Tarra-
gona, la proposta de reparcel·lació vo-
luntària formulada pel Sr. Ennio Martí-
nez com a president de la Junta de
Compensació del Pla Parcial Solemio.
(exp. 25/2007 PG)

L’expedient podrà ser examinat a l’Ofi-
cina Municipal de Miami Platja, al c/
Sória, núm. 14, en horari d’oficina (de
9.00 a 14.00 hores).

Mont-roig del Camp, 9 de maig de
2008

L’alcalde, Fran Morancho López
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La Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en sessió ordinària de
30 d’abril de 2008, va acordar apro-
var inicialment el Pla parcial urba-
nístic del sòl urbanitzable delimitat
SUD 06 Les Pobles del Migdia-1
(exp. 6/2007 PG). La qual cosa s’ex-
posa al públic durant el termini d’un
mes, de conformitat amb allò que
preveu l’article 83.1 del Decret legis-
latiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’ur-
banisme, per tal que els interessats
puguin examinar l’expedient i formu-
lar les al·legacions que considerin
convenients. La documentació es
pot consultar a l’oficina municipal de
Miami Platja.

Mont-roig del Camp, 8 de maig de
2008

L’alcalde, Fran Morancho López
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Va ser en aquells segles en
què el Mediterrani es va
convertir en un mar verita-
blement perillós, ja que
van sorgir els corsaris, pi-
rates que tenien l’autorit-
zació dels seus reis per ata-
car vaixells de països ene-
mics, estalviant-se així la
corresponent declaració
oficial de guerra. Segons
la informació facilitada
pel Museu Marítim de
Barcelona, van ser espe-
cialment virulents els
atacs dels corsaris moros
contra pobles costaners
d’Espanya, Itàlia i Malta,
que es van haver de prote-
gir amb la construcció de
les torres de guaita, algu-
nes de les quals encara es
mantenen dempeus ac-
tualment, com la mateixa
Torre del Port de Cam-
brils, que data del XVIII.
Però, alhora, hi havia al-
guns punts desprotegits de
la costa catalana que ser-
vien de punt de refugi per
als pirates i també per pre-
parar les seves incursions,
com ara les illes Medes, a
l’Empordà; la punta dels
Alfacs, al delta de l’Ebre, i
la desembocadura del Be-
sòs, des d’on atacaven po-
bles del Barcelonès i del
Maresme.

El segle XVIII va ser
una altre moment àlgid de
la pirateria a la Mediterrà-
nia. Després d’un període
en què l’activitat comer-
cial havia passat a l’Atlàn-
tic, deixant el Mediterrani

en una fase d’ensopiment
generalitzat, va tornar a re-
activar-se econòmicament
a causa, en part, dels trac-
tats que permetien als
ports no castellans (entre
ells el de Barcelona) man-
tenir intercanvis comer-
cials amb enclavaments
comercials americans, fet
que va tornar a revifar l’ac-
tivitat dels corsaris medi-
terranis, que tenien la seva
base al port d’Alger. La pi-
rateria de la Mediterrània
va continuar fins que els
territoris nord-africans
van ser controlats pels oc-
cidentals. Els nord-ameri-
cans van ser els primers a
enviar missions punitives

ja en plena edat contempo-
rània, però van ser els fran-
cesos els que, al segle
XIX, van eliminar aquesta
amenaça envaint els terri-
toris d’Algèria i Tunísia,
que van convertir en colò-
nies. Kheir-ed-edin Bar-
ba-roja, Dragut i Ali Koja
van ser tres dels corsaris
que van terroritzar les ai-
gües de la Mediterrània al
llarg dels segles XVI i
XVII.

Aquesta història, que ha
deixat la seva empremta
en la memòria popular a
través de llegendes i tradi-
cions, és la que des d’avui i
fins al 31 d’agost es pot
conèixer en la mostra que

s’exhibeix a Cambrils.
L’exposició forma part de
la programació especial al
voltant del Dia Internacio-
nal dels Museus, que ha
preparat el Museu d’His-
tòria de Cambrils. Entre
altres actes, s’ha preparat
la representació de Ronda-
lles d’aigua i sal, a càrrec
de la contacontes Jordina
Biosca (17 de maig, a la
Torre del Port); i la presen-
tació del projecte Pesca-
dors i barques de Cam-
brils, que ha redactat el
Museu Marítim de Barce-
lona. Aquest acte tindrà
lloc el 21 de maig al centre
cívic Les Basses, a les set
de la tarda.

La Torre del Port de Cambrils obre
una mostra dedicada als pirates

que van terroritzar la Mediterrània
L’exposició l’ha produït el Museu Marítim de Barcelona

Una de les maquetes d’un vaixell corsari que es van exhibir a l’exposició que el Museu Marí-
tim de Barcelona va muntar fa dos anys i que ara arriba a Cambrils en format reduït. / Q.P.

● La Torre del Port de Cambrils
obre avui, a les vuit del vespre, l’ex-
posició Pirates a la Mediterrània,
que és una versió reduïda de la gran

NATÀLIA BORBONÈS / Cambrils mostra sobre la pirateria que va orga-
nitzar fa dos anys el Museu Marítim
de Barcelona. A Pirates a la Medi-
terrània, el visitant hi trobarà un re-
cull de textos, objectes i maquetes

que permeten reconstruir la cronolo-
gia dels pirates, des de l’antiguitat
fins a l’època moderna, posant èmfa-
si en els que van operar a la Mediter-
rània durant els segles XV i XVI.

El conseller de Cultura inaugura avui a
Reus la dotzena edició del Trapezi
● Reus. El conseller de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras,
inaugurarà avui la dotzena edició el Festival Trape-
zi, Fira de Circ de Catalunya, que es farà a Reus del
14 al 18 de maig. L’acte d’inauguració, al qual as-
sistiran també l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pé-
rez, i el secretari general del Departament de Cultu-
ra, Lluís Noguera, tindrà lloc a les vuit del vespre
als jardins de la Casa Rull, seu oficial de la fira.
D’altra banda, a les deu de la nit es representarà a la
plaça del Mercadal l’espectacle inaugural de la fira,
el muntatge Cocons, de la companyia francesa Tré-
teaux du Coeur Volant, un espectacle de números
de gran altura. En aquesta edició del festival, els
carrers, places i teatres de Reus seran el marc de
més de 140 espectacles de 60 companyies provi-
nents de Catalunya, Madrid, Bèlgica, el Marroc,
França, Holanda, el Perú, Itàlia, Dinamarca, An-
glaterra, el Japó i Suïssa. La Fira del Circ de Catalu-
nya està organitzada pel Centre d’Arts Escèniques
de Reus. / EL PUNT

Els socis del Centre de Lectura podran
entrar de franc al Gaudí Centre
● Reus. La regidora de Turisme i Comerç de l’Ajun-
tament de Reus, Teresa Pallarès, i el president del
Centre de Lectura, Jordi Agràs, han signat un con-
veni de col·laboració que permetrà als 2.200 socis
de l’entitat obtenir entrades gratuïtes per al Gaudí
Centre. El conveni s’emmarca en l’objectiu del Pa-
tronat Municipal de Turisme i Comerç de promo-
cionar el Gaudí Centre entre les entitats més impor-
tants de la ciutat i, alhora, donar facilitats als reu-
sencs perquè coneguin aquest espai dedicat a la fi-
gura i l’obra d’Antoni Gaudí. Segons l’acord, el pa-
tronat col·labora amb el Centre de Lectura oferint
als seus socis la possibilitat d’adquirir entrades
amb el sistema de promoció de 2x1 (es paga una en-
trada i la segona és gratuïta). El Centre de Lectura
de Reus, per la seva banda, es compromet a divul-
gar entre els seus socis el contingut i els avantatges
d’aquest conveni mitjançant els suports de comuni-
cació de què disposa l’entitat. / EL PUNT

Carlo-Mò & Mr. Di posen en escena a
Reus «Teatro de lo infame»
● Reus. El duet d’actors de la companyia catalana
Carlo-Mò & Mr. Di representaran aquest dissabte
(23.00 h) al Cafè-teatre del Centre de Lectura de
Reus Teatro de lo infame, un espectacle d’humor
desenfrenat, absurd i molt boig en què els dos intèr-
prets es dediquen a desmuntar els «mites i les men-
tides» del teatre convencional. Durant una hora, es
van succeint monòlegs, playbacks impossibles, pa-
ròdies d’escenes del teatre clàssic, sessions d’hip-
nosi i altres recursos escènics amb Carlo-Mò i Mr.
Di, deixebles dels clowns Leo Bassi, Joseph Co-
llard i Christian Atanasio. / EL PUNT


