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METEREOLOGIA

La caiguda de les tempera-
tures la passada matinada 
va ha fet que municipis, 
com ara Prades, fessin bai-
xar el mercuri sota zero. El 
fred intens de la nit de di-
marts a dimecres va gelar 
l’aigua d’una de les fonts 
del municipi, tal com es 
pot apreciar a la fotograia. 
Trenta-cinc províncies de 
tot l’Estat es trobaven ahir 
en alerta taronja o groga per 
possibles nevades o tempe-
ratures sota zero.

Temperatures sota 
zero a Prades

AJ. PRADES

VANDELLÒS-HOSPITALET
CEDIDA

Recull les aportacions ciutadanes i del consistori.

Presenten el projecte de la 
nova plaça Gil-Vernet
El projecte d’enderroc de Cal 
Guirro i d’ampliació de la Plaça 
Doctors Gil-Vernet de Vande-
llòs, que ha redactat Figuerola-
Gavaldà-Romera Arquitectes 
SCP, té en compte el sostrat 
històric de la plaça, un espai 
emblemàtic del poble on s’ai-
xeca la torre medieval i la casa 
pairal annexa, així com els re-
queriments donats per l’Ajun-
tament, tenint en consideració 
les opinions majoritàries dels 
veïns del poble, presentades a 

l’estiu i el passat mes de març 
a l’oicina municipal d’atenció 
ciutadana i a través de la pàgi-
na web municipal. És a dir, té 
en compte l’enderroc de l’edi-
ici anomenat de Cal Guirro 
per ampliar l’espai de l’actual 
plaça, la reubicació de la font 
existent, la creació d’àmplies 
zones d’ombra i la prohibició 
de l’aparcament de cotxes a la 
plaça.  L’Ajuntament va presen-
tar el projecte ahir en públic a 
l’Auditori de Vandellòs.

Redacció

La regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament d’Altafulla ja ha 
obert les inscripcions per a la 
XVI Nit de Bruixes d’Altafulla, 
que enguany se celebrarà els 
dies 24 i 25 de juny. El coordina-
dor de la mostra, Diego Spano, 

ha explicat que la intenció és 
mantenir obert aquest termini 
ins el 15 de març, donat l’ele-
vat nombre de paradistes in-
teressats en participar-hi cada 
any. En aquesta edició, a més, 
destaca que a l’atractiu que ofe-
reix la mostra per sí mateixa si 

li afegeix el fet que coincideix 
amb la celebració de Sant Joan, 
i amb un pont.  En aquest sen-
tit, l’organització vol «evitar 
morir d’èxitç», ja que es preveu 
una forta aluència de públic. És 
precisament per aquest motiu 
que s’estan plantejant algunes 
novetats respecte altres anys, 
encaminades a la descongestió 
del públic que hi pugui assistir.  
Aquest divendres 19 de febrer 
també s’obrirà el període per 
inscriure’s en la Fira d’Artesans, 
que enguany celebrarà la 19ena 
edició. En la passada edició, to-
tes dues iniciatives van rebre 
una gran aluència de públic al 
municipi. 

Obertes les inscripcions 
per a la XVI Nit de 
Bruixes d’Altafulla

SOCIETAT

Demà s’obre el període per a la Fira d’Artesans

Redacció

El proper dissabte 20 de febrer el 
Teatre Principal obre la progra-
mació familiar de la temporada 
2016 amb la companyia De pa-
per amb l’espectacle de titelles 
i música Dins la panxa del llop, 
primer de l’abonament. La di-

recció va a càrrec del vallenc Eu-
dald Ferré i el muntatge és idea 
per a nenes i nens a partir dels 
3 anys. Després que els especta-
cles per a adults hagin omplert 
el Centre Cultural en aquesta ar-
rencada de la temporada 2016, 
aquest dissabte 20 de febrer els 

públics familiars en prendran 
el relleu al Teatre Principal. La 
companyia De paper, amb la di-
recció del vallenc Eudald Ferré, 
transportarà els més menuts a 
un paisatge dels boscos, mars i 
deserts més inversemblants per 
oferir la narració de la cadena 
alimentària amb l’humor i mol-
ta música. Una pila de cançons 
originals i fetes a mida teixei-
xen un il sorprenent i divertit, 
il·lustrat amb teatre d’ombres, 
teatrins de paper i titelles. La in-
terpretació va a càrrec de Núria 
Lozano, una de les integrants 
del popular grup de música folk 
i tradicional La Carrau, i Joan Al-
fred Mengual.

Un espectacle de titelles 
inaugura la temporada 
familiar al Principal

VALLS

Serà dissabte, amb la companyia De paper

Redacció

L’Alcalde de Vila-seca, Josep Po-
blet, va presentar ahir en roda de 
premsa el Programa de Mesures 
per a l’Ocupació dissenyades per 
al 2016, pressupostat en un total 
de 3,1 milions d’euros, una xifra 
que supera els 2,5 milions d’eu-
ros que, de mitjana, s’hi han des-
tinat els últims anys, i que han 
tingut com a resultat la creació 
d’un promig de 700 nous llocs de 
treball anuals. 

Com ja ha vingut fent els dar-
rers anys, aquest 2016 el total de 
la partida destinada a les Mesu-
res per a l’Ocupació es distribuirà 
en tres grans àrees: el Programa 
Impuls a l’Ocupació, la Formació 
per l’Ocupació i la Protecció de 
les persones. 

Ajudes a la contractació
El programa Impuls a l’Ocupa-
ció és un sistema d’ajuts per al 
foment de la contractació i l’em-
prenedoria a nivell local. Entre 
les accions previstes hi ha ajuts 
econòmics a les empreses de la 
demarcació per tal d’incentivar 
la contractació de persones atu-

rades del municipi, amb subven-
cions directes de ins a 6.000 eu-
ros. D’altra banda, el programa 
també preveu que les persones 
o empreses que es donin d’alta 
al municipi aquest 2016 puguin 
rebre un ajut directe de 2.000 
euros. Al costat de les mesures 
per potenciar la contractació hi 
ha un segon paquet de propos-

tes, englobades en el capítol de 
Formació per l’Ocupació. Des 
de l’Ajuntament es vol insistir 
en la necessitat d’adquirir noves 
competències per guanyar com-
petitivitat al mercat laboral, i per 
això ha prorrogat accions com 
el Pla d’Ocupació Municipal, pel 
qual es dóna feina a un total de 
62 persones que hauran passat 

per un curs formatiu obligatori. 
Aquest any, com a novetat, s’han 
incrementat les places per a ma-
jors de 50 anys, que juntament 
amb les persones joves, són pri-
oritaris en els plans municipals. 

El programa es tanca amb 
l’epígraf de la Protecció a les 
Persones, al qual es destinaran 
834.950 euros per fer front a les 
necessitats d’educació, sanitat, o 
habitatge entre d’altres.

Josep Poblet va apuntar que 
les actuals xifres d’atur els per-
meten mirar el futur amb «espe-
rança», ja que fa 28 mesos seguits 
que les dades d’ocupació aug-
menten. Per això, Poblet va asse-
gurar que a Vila-seca són «líders 
en reducció de l’atur i foment de 
l’ocupació al Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre», i va assegurar 
que la voluntat del consistori és 
«sortir els primers i més forts 
d’aquesta crisi». L’alcalde es va 
comprometre a continuar amb 
aquesta «lluita sense treva»  amb 
la inalitat d’aconseguir baixar la 
xifra d’atur local, que aquest pas-
sat mes de gener era del 16%, per 
sota dels dos dígits el 2019.

LABORAL

Vila-seca augmenta fins a 3 milions 
d’euros les partides per a ocupació
L’objectiu del consistori és assolir una xifra de més de 700 insercions laborals anuals

OLÍVIA MOLET

Els primers treballadors del Pla d’Ocupació Municipal 2016.


