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L’Ajuntament de Calafell ha 
aprovat deinitivament el projec-
te per prevenir les inundacions 
a la part baixa del torrent de la 
Casa Nova, al nucli de Segur de 
Calafell. El tram que es millorarà 
és el comprés entre el carrer An-
dorra i la carretera C-31. Segons 
el consistori calafellenc, aquesta 
és una de les principals mesures 
del pla de xoc contra la inundabi-
litat al municipi, en tres anys, que 
està fent l’Ajuntament. 

El pressupost del projecte és de 
95.663,36 euros. L’Ajuntament 
ha aconseguit una subvenció 
de 47.436,38 euros de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que cobreix 
pràcticament el 50% del cost de 
les obres.

El principal tret de l’obra que 
es farà en aquest tram de torrent 
és la construcció de gabions, és 

a dir,  unes preses de retenció 
de les torrentades que contenen 
l’aigua i la deixen anar a poc a 
poc. L’Ajuntament de Calafell 
ha apostat per aquesta fórmula 
perquè, «amb poc cost, s’acon-
segueix un resultat molt eicaç». 
El regidor d’Urbanisme, Miguel 
Ángel Perín, ha recordat que, a 
l’altre torrent de Segur de Ca-
lafell, el de la Casa Vella, es va 
construir un dipòsit soterrani 
de retenció, però «la capacitat de 
controlar la inundació és pràc-
ticament la mateixa, i el dipòsit 
va costar un milió d’euros i un 
gabió, uns 30.000».

També es farà un sorral, un 
tanc que redueix la velocitat de 
l’aigua que baixa i fa que, per de-
cantació, una part dels materials 
sòlids que arrossega s’hi dipositi 
i no embussi conduccions que 
pugui haver-hi més avall. Així 

mateix, es cobrirà el tram entre la 
carretera i la via del tren. D’altra 
banda, es construirà un delector 
de cabal, que desviarà part de la 
torrentada cap a desaigües soter-
ranis d’altres carrers, de forma 

que l’aigua es repartirà i no sor-
tirà per un sol punt.

Una altra actuació prevista 
en el projecte és la neteja a fons 
del pas del torrent per sota de la 
C-31. És una de les mesures ge-

nerals del pla de xoc contra les 
inundacions, perquè una part 
del problema és la brutícia acu-
mulada, que en disminueix ins a 
més del 50% la capacitat de des-
guàs. Segons Perín, «hi ha molta 
inversió feta en la prevenció de 
les inundacions, però algunes 
obres no funcionen a ple rendi-
ment. Per això, amb un bon man-
teniment i poca inversió podrem 
assolir una millora important».
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S’aprova el projecte 
per prevenir 
inundacions a 
Segur de Calafell
Es construiran preses de retenció de les 

torrentades que contenen l’aigua
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Imatge del torrent de la Casa Nova, on es farà l’obra per evitar acumulacions d’aigua.

Els gabions acumularan 
l’aigua i la deixaran anar 
a poc a poc en episodis de 
pluges abundants

Detenen un veí de Valls 
per robar a l’interior 
d’un cotxe al pàrquing 
de la Cooperativa

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home per robar 
a l’interior d’un cotxe. Els fets 
van passar aquest dissabte de 
matinada, a l’aparcament en 
superfície que hi ha davant la 
Cooperativa de Valls. L’home 
va accedir al vehicle després de 
trencar el vidre de la porta pos-
terior dreta amb algun objecte 
contundent, segons informen 
fonts policials. Una patrulla 
va localitzar l’individu pels 
volts de la una de la matinada, 
molt a prop del pàrquing, a la 
muralla de Sant Francesc, amb 
una actitud sospitosa. L’home, 
de 33 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí de Valls, va que-
dar detingut com a suposat 
autor d’un robatori amb força 
a interior de vehicle. Inicial-
ment, l’home va manifestar als 
agents que anava per la zona 
buscant ferralla. Al damunt 
duia diversos objectes com 
ara un parell de tornavisos, 
guants negres, unes tenalles i 
una navalla multiús. Els agents 
van comissar aquests objectes 
i inalment, a l’aparcament de 
la Cooperativa de Valls es va 
localitzar un cotxe amb el vi-
dre posterior dret trencat i tot 
l’interior regirat.  

Doble sessió de 
l’espectacle ‘Llir entre 
cards’a la Pobla, 
aquest cap de setmana

El pròxim cap de setmana 
s’oferirà, a la Pobla de Mafu-
met, la doble sessió de pre-
sentació de l’espectacle teatral 
Llir entre cards. L’amor de 

Tirant lo Blanc i Carmesina. 
La darrera producció de La 
Corriola Teatre va ser pre-
estrenada diumenge a Móra 
d’Ebre i va gaudir d’una molt 
bona acollida. Ara, els mem-
bres de l’entitat pobletana ja es 
preparen per a la gran estrena 
al Casal Cultural de la Pobla, 
on hi representaran la funció 
aquest dissabte, a les nou de 
la nit, i el diumenge, a les 18.30 
hores. Els interessats a gaudir 
d’aquest nou espectacle teatral 
poden adquirir les seves loca-
litats al propi Casal, per només 
3 euros, els dies 18 i 20 d’abril, 
de 18 a 20 hores, o bé trucant 
al telèfon 604 357 980. D’altra 
banda, la Pobla Free Comedy, 
la darrera iniciativa cultural 
impulsada per l’Ajuntament, 
segueix gaudint d’una excel-
lent acollida, tal com va que-
dar demostrat  dissabte. Amb 
el lleidatà Xavier Deltell sobre 
l’escenari, els veïns de la Pobla 
i també visitants d’altres mu-
nicipis van omplir la platea del 
Casal Cultural.

Com a mesura 
preventiva, també es 
netejarà a fons el pas   
per sota de la C-13

Redacció

Montblanc ja es comença a 
vestir d’època per retornar al 
seu passat, a quatre dies perquè 
arrenqui la Setmana Medieval 
de la Llegenda de Sant Jordi, 
en la seva 31a edició, especial-
ment marcada per la situació 
que viu el país. Entre els actes 
més reivindicatius, destaca el 
lliurament de l’espasa d’honor a 
Jordi Cuixart –la recollirà la seva 
parella, Txell Bonet-– i la recu-
peració de Les Corts Catalanes 

de 1414 –un espectacle que no 
es feia d’uns anys ençà, i que re-
torna com a número de cloenda. 
El pregó inaugural, que tindrà 
lloc divendres a la tarda, anirà 
a càrrec de l’escriptora Empar 
Moliner, que també es preveu 
punyent. L’organització va des-
vetllar ahir més detalls del pro-
grama d’actes, com ara l’estrena 
d’un campament de poble arran 
de muralla a i d’incentivar que 
la població montblanquina vagi 
vestida d’època. Foto de grup de la família reial de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc.
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Montblanc lliurarà l’espasa 
d’honor a Jordi Cuixart

SETMANA MEDIEVAL
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Dos menors d’edat van ser atro-
pellats ahir a última hora de 
la tarda al Vendrell. L’accident 
es va produir al voltant de les 
19.30 hores, quan un vehicle va 
atropellar a dos nens a l’altura 
del número 25 de la carretera de 
Valls, al municipi vendrellenc. 
Entre els ferits, hi ha una nena de 
10 anys. La menor estava consci-
ent i amb politraumatismes. Els 
serveis mèdics van decidir tras-
lladar-la a l’hospital de la ciutat 

del Baix Penedès. La nena anava 
amb un altre infant, d’edat des-
coneguda, que també hauria 
resultat ferit en l’atropellament 
amb diverses contusions. En 
aquest cas, el petit també va ser 
traslladat al mateix hospital amb 
una altra ambulància. 

Fins al lloc dels fets, s’hi van 
personar dues ambulàncies bà-
siques i una de medicalitzada. 
També van acudir diverses do-
tacions de la Policia Local del 
Vendrell. Els nens van ser traslladats a l’hospital del Vendrell amb diverses contusions.

ELISABET SOLER

Atropellen dos menors a la 
carretera de Valls del Vendrell
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