
Diari 
Dimecres, 9 de març de 2016 21  | COSTA

■ Davant la petició d’una audito-
ria interna a i la celebració d’un 
plenari extraordinari per part de 
l’oposició (C’s, PP, ERC i Gua-
nyem) sobre la casa de la Duana, 
l’alcalde de Salou, Pere Granados 
(CiU), va manifestar ahir que «és 
incomprensible que es vulgui cre-
ar un estat d’alarma social al vol-
tant d’un tema que es va generar 

l’any 2003 amb l’aprovació del 
POUM, votat favorablement pel 
PP, i que ha tingut sempre un ca-
ràcter purament jurídic, des de 
la seva impugnació fins que el 
TSJC resolt en sentència una in-
demnització l’any 2010». 

Diu que «tot i no tenir res a veu-
re amb la gestió municipal, des del 
propi govern i de forma extraju-

dicial s’arriba a assolir un acord 
amb la propietat del solar per tal 
de restituir els seus drets; i és la 
Generalitat qui no l’aprova». «A 
partir d’aquest moment –afegeix– 
nosaltres vàrem continuar amb 
voluntat de dialogar per avançar cap 
a un nou acord, i lamentablement 
ja no vàrem obtenir resposta per 
part de la propietat Amsamar».    

Granados assegura que «sem-
pre hem estat transparents en 
aquest tema, i continuarem faci-
litant tota la informació neces-
sària per demostrar als ciutadans 
que s’ha actuat amb responsabi-
litat i d’acord amb la legalitat, 
malgrat que ara alguns vulguin 
fer planar fantasmes sobre la Du-
ana de forma interessada». Apun-
tava també que el govern sempre 
ha explicat en diverses comissions 
el contingut de les resolucions 
del tribunal, «i els regidors i re-
gidores interessats sempre han 
tingut a la seva disposició la docu-
mentació». Considera també que 
«resulta absurd fer auditories i 
debats polítics sobre assumptes 

que han estat en l’àmbit jurídic, 
i que han estat jutjats i sentenci-
ats pels tribunals; i per això que 
quedi clar que qui impulsa ara fer 
valoracions sobre l’acció dels tri-
bunals i polititzar les seves deci-
sions no és aquest govern, sinó 
els partits de l’oposició, fent una 
política poc rigorosa».
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Granados diu que l’actuació a la Duana 

ha estat sempre d’acord amb la legalitat

L’alcalde afirma 
que el seu equip 
sempre ha estat 
transparent 
en aquest tema 

MÒNICA JUST 

Les frases fetes i l’argot dels pes-
cadors cambrilencs són la base 
del musical Naltros som així, una 
obra que ja fa vora un any que s’es-
tà cuinant i que neix a partir del tre-
ball de recerca sobre la parla ma-
rinera que el músic i pescador 
Carlos ‘Ventura’ Rom va iniciar 
l’any 2006. Primer volia fer un lli-
bre. Però les historietes i cançons 

van anar agafant força, fins que 
tot plegat va derivar en la publi-
cació de dos CD. El projecte, ara, 
va més enllà. La gent els animava 
perquè interpretessin aquella mú-
sica en directe. «Davant d’aques-
ta petició, i aprofitant que la ma-
joria dels que van participar en la 
gravació de les cançons són mem-
bres del grup de teatre La Teca, 
ens va semblar que teníem prou 
eines per tirar-ho endavant», ex-
plica Carlos Rom. 

El musical ja ha pres forma. 
L’escenari recrearà una taverna 
i, juntament amb el vocabulari 
dels pescadors de Cambrils i les 
seves frases fetes, hi ha compo-
sicions que expliquen històries 
amb finals ben diferents. Les can-
çons s‘aniran intercalant amb es-
quetxos de teatre. Els artistes que 

posen en escena aquest musical 
creat des de l’ADN mariner són 
Pep Pellicer, Isaac Benaiges, Mont-
se Parra, Dani Morell, Carles Gar-
cia, Miguel Periago, Jordi Carré i 
Carlos Rom. El nom del grup és 
Carlos Ventura, els Patoies i la ne-
na de les boies. 

Depenent de l’acceptació que 
tingui entre el públic i de les ex-
pectatives de futur que pugui ge-
nerar, la seva intenció és traslla-
dar arreu de Catalunya aquesta 
producció sobre l’argot mariner. 
«Tot i que partim de Cambrils, hi 
ha molt vocabulari que utilitzen 

els pescadors de tota la costa ca-
talana. El projecte neix aquí, a ca-
sa nostra, però en realitat és molt 
més ampli. Estem preparats per 
sortir i engegar una gira per tot 
el país», apunta Rom. A més, co-
incideix amb el 50è aniversari de 
La Teca Teatre, fet que fa que si-
gui el «moment ideal» per enge-
gar aquesta ambiciosa iniciativa, 
afegeix Rom. 

L’estrena serà aquest diumen-
ge, dia 13, a les 19.30 hores, al Te-
atre del Casal Parroquial. Es fa-
rà una segona representació el 10 
d’abril, a la mateixa hora.

TEATRE ■  L’OBRA S’ESTRENARÀ AQUEST DIUMENGE, DIA 13

Cambrils estrena 

un musical creat a 

partir de la parla 

dels pescadors
‘Naltros som així’ neix 
a partir del treball de 
recerca que el músic i 
pescador cambrilenc 
Carlos ‘Ventura’ Rom 
va iniciar ara fa 10 anys

L’A P U N T  

Disc d’homenatge 
a l’edifici del Pòsit 

■ Aquest diumenge, a la mateixa 
taquilla, també es podrà com-
prar el disc ‘El Pòsit’, un treball 
que homenatja l’emblemàtic 
edifici enderrocat ara fa onze 
anys. El disc conté algunes 
cançons del primer i segon tre-
ball de Carlos Rom, a més d’al-
gunes de noves.

‘Carlos Ventura, els Patoies i la nena de les boies’ faran possible aquesta representació. FOTO: JOAN FERNÁNDEZ

TURISME 

Nou vídeo promocional 

de Mont-roig i Miami  
■ Mont-roig Miami Turisme es-
trena una eina de promoció tu-
rística. És un document audio-
visual de 3 minuts que posa en 
valor els principals recursos i 
atractius turístics que ofereix el 
municipi. El vídeo, que s’utilitza-
rà en les accions promocionals 
nacionals i internacionals, tam-
bé servirà de carta de presenta-
ció en accions com workshops o 
informació audiovisual per a 
premsa i touroperadors. L’em-
presa Vittot ha gravat les imat-
ges i dut a terme la realització 
del vídeo, que es pot veure a l’en-
llaç  youtu.be/AjXVL6DsDz0. 

TEATRE 

‘Descalços pel parc’, 

dissabte, a Vila-seca 
■ La segona cita de la tempora-
da dels Amics del Teatre de Vi-
la-seca arriba aquest dissabte, 
12 de març, amb un gran clàssic 
de la comèdia contemporània. 
Es tracta de Descalços pel parc, 
escrita el 1963 per Neil Simon, 
el mateix autor de L’estanya pa-
rella que a Catalunya van popu-
laritzar Joan Pera i Paco Morán. 
La representació es farà dissab-
te, a les 22 h, al teatre El Centru 
de Vila-seca. Aquesta tempora-
da, a més, l’entitat ha renovat la  
web. S’hi accedeix a través de 
l’adreça www.amicsdelteatrevi-
la-seca.org.


