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El Jutjat d’Instrucció número 3 
del Vendrell ha condemnat a un 
any i cinc mesos de presó a un 
home de 51 anys i de naciona-
litat espanyola per temptativa 
d’homicidi, després que aquest 
apunyalés amb un vidre a un 
altre durant una baralla en un 
bar de Torredembarra. Els fets 
van passar el 2 desembre de 
2007, quan els dos individus in-
volucrats es trobaven al bar As 
de Oros d’aquesta localitat i van 
començar a discutir-se. Durant 
de la baralla, l’home que va re-
sultar ferit i que respon a les ini-
cials I. A. V., va donar-li un cop 
de puny al condemnat. Aquest 

últim va agafar un vidre i li va 
clavar al coll i a l’esquena del 
primer, «amb voluntat d’aca-
bar amb la seva vida», segons 
constata la sentència emesa pel 
tribunal vendrellenc. 

Les ferides efectuades a l’es-
quena haurien pogut afectar 
alguns òrgans vitals, com els 
pulmons o la pleura. De la ma-
teixa manera, l’apunyalament 
al coll també hauria pogut afec-
tar òrgans vitals. D’altra banda, 
els I. A. V. ha estat condemnat 
a un delicte de lesions, per les 
agressions fetes al condemnat 
durant la discussió, i haurà de 
pagar una multa i una indem-
nització. 

Un any i cinc mesos de 
presó per apunyalar un 
home en una baralla

TORREDEMBARRA

Els fets van ocórrer en un bar l’any 2007

Redacció

El Cirque du Soleil no exhibirà 
enguany cap espectacle a PortA-
ventura. Ho farà, però, l’any que 
ve, quan s’estreni un nou espec-
tacle de la companyia a Europa.

PortAventura va conirmar 
ahir que Cirque du Soleil no re-
calarà aquesta temporada esti-
uenca al parc temàtic ja que no 
compta amb cap espectacle nou  
i havia de tornar a exhibir Ama-

luna. Des del parc temàtic han 
considerat que tornar ha passar 
l’espectacle de l’any passat no se-
ria un bon reclam i, per tant, no 
seria rendible, atés que un gruix 
important dels clients repeteixen 
cada any. Tot i això, el contracte 
signat  signat el 2014 perquè 
PortAventura fora la base d’estiu 
permanent de la companyia ca-
nadenca durant cinc anys, amb 
representacions diàries durant 
juliol i agost, continua vigent. 
Des del parc, de fet, asseguren 
que la possibilitat de deixar un 
any en blanc, està contemplada 
en aquest contracte. 

PortAventura ha explicat que 
Cirque du Soleil no té previst 
portar nous espectacles aquest 
any a Europa, per la qual cosa la 
companyia de circ havia propo-
sat tornar a interpretar Amalu-

na, un muntatge que l’any passat 
van veure 115.000 espectadors al 
parc temàtic de Tarragona. Se-
gons l’opinió dels responsables 
de Port Aventura, repetir espe-

tacle «no seria rendible, perquè 
bona part dels clients del parc re-
peteixen cada any i molt proba-
blement les xifres de públic del 

muntatge circense baixarien.»
 La col·laboració entre PortAven-
tura i Cirque du Soleil va comen-
çar l’any 2014 amb l’espectacle  

Kooza i va seguir l’any passat 
amb Amaluna.

La producció Amaluna de Cir-
que de Soleil va abaixar el teló el 
23 d’agost de l’any passat amb un 
balanç de més de 110.000 espec-
tadors que van gaudir d’aquest 
espectacle dedicat a la feminitat 
i la fortalesa de la dona. L’espec-
tacle estrenat l’any passat era el   

33è de la companyia originària 
del Quebec. En la representació 
a PortAventura hi participaven   
46 artistes de 13 nacionalitats di-
ferents. L’any passat era el segon 
en què el circ instal·lava la seva 
base al complex hoteler del parc 
temàtic. Després d’una estada de 
gairebé dos mesos, Amaluna es 
va traslladar a Brussel·les. 

La possibilitat de passar 
l’any en blanc ja la 
contempla el contracte 
entre el parc i el circ

La companyia canadenca 
tornarà a estrenar un 
nou xou la pròxima 
temporada al parc

TURISME

Cirque du Soleil no presenta cap 
espectacle a PortAventura enguany
La companyia havia de repetir el mateix de l’any passat ‘Amaluna’ i el parc ho ha considerat poc rendible

CRISTINA AGUILAR

Un moment de l’espectacle Amaluna el mateix dia de l’estrena a PortAventura a la qual van assistir personatges populars i autoritats.

Redacció

El grup de veïns que han co-
mençat a mobilitzar-se pel que 
consideren un abusiu encari-
ment del preu del servei de sub-
ministrament d’aigua a la Pobla 
de Montornès recullen signa-
tures cada dimarts a les portes 
de les oicines de l’empresa 
adjudicatària, Aqualia, que es 
troben a la casa consistorial. El 
veí de la Pobla de Montornès Jo-
sep López Lázaro s’hi desplaça 
setmanalment a les portes de 
l’empresa que gestiona el servei 
de subministrament d’aigua i 
el clavegueram al municipi per 
tal de recollir les signatures dels 
veïns que es mostren en contra 

del preu que ha experimentat la 
tarifa de l’aigua des de principis 
d’any. Tal com va avançar Diari 
Més en l’edició d’ahir, els veïns 
han denunciat l’increment en 
un 110% del cost del servei en 
el rebut del mes de febrer. Ló-
pez Lázaro recull també les re-
clamacions dels veïns que s’hi 
acosten a les oicines d’Aqualia 
i ensenya a omplir el formulari 
per fer-ho a qui ho demana. El 
col·lectiu veïnal que s’ha posat 
en peu de guerra per l’augment 
de les tarifes de l’aigua ha acon-
seguit recollir ja prop de 300 
signatures i una quarantena de 
reclamacions contra l’adjudica-
tària.

Recullen signatures 
contra l’augment del 
preu de l’aigua

LA POBLA DE MONTORNÈS

Es fa cada dimarts, de deu a dotze del migdia

Detenen un veí de Vila-seca 
per calar foc al Catllar

SUCCESSOS

Els Mossos d’Esquadra han de-
tingut un veí de Vila-seca de 52 
anys per haver incendiat amb 
líquid inlamable una zona 
forestal propera a una urba-
nització del Catllar. Els fets es 
remunten al passat dimecres, 4 
de maig, quan es va alertar d’un 
incendi a prop de la urbanitza-
ció La Cativera d’aquest muni-
cipi. La ràpida coordinació dels 
diferents serveis i dels veïns va 
impedir la propagació del foc 
cap a una gran zona forestal i 

les lames només van calcinar 
100 metres quadrats. Gràcies 
a les dades que va facilitar el 
vigilant municipal, els mossos 
van poder localitzar i detenir, a 
la mateixa zona de l’incendi, al 
presumpte autor dels fets, que 
duia tres encenedors a l’interi-
or d’una motxilla. El detingut, 
amb nombrosos antecedents, 
va quedar en llibertat amb càr-
recs després de declarar davant 
del jutge per un delicte d’incen-
di forestal.

Salou posa en marxa 
un nou pla d’ocupació 
per a majors de 55 
anys

La regidoria d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Salou ha po-
sat en marxa un nou pla d’ocu-
pació local per a persones ma-
jors de 55 anys. La iniciativa 
pretén fomentar l’ocupació 
entre les famílies de Salou que 
no percebin ajuts ni subsidis, 
de forma que no rebin cap in-
grés. Així doncs, aquests nou 
Pla d’Ocupació Local està for-
mat per cinc persones majors 
de 55 anys que s’encarregaran 
de donar suport a la brigada 
municipal en les seves tas-
ques. Prèviament, i un cop 
presentada tota la documen-
tació oportuna, es va procedir 
a la valoració d’acord amb les 
bases establertes i a una prova 
selectiva i una entrevista per-
sonal. La durada del pla serà 
de 6 mesos amb un 100% de la 
jornada coberta. 

Campanya per 
controlar l’ús del casc 
a Torredembarra

Des d’ahir i ins al 15 de maig, 
la Policia Local de Torredem-
barra realitza una campanya 
d’àmbit territorial català ori-
entada a l’ús dels dispositius 
de seguretat passiva. Aquesta 
campanya institucional en co-
ordinació amb la resta de poli-
cies locals de Catalunya, Mos-
sos d’Esquadra de Trànsit i el 
Servei Català del Trànsit, de-
nunciarà la no utilització del 
casc homologat en l’ús de la 
motocicleta i de ciclomotors.


