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Prades organitza 
un sopar solidari de 
l’Esport a favor dels 
refugiats de Síria

El proper 5 de Maig a les vuit 
del vespre es celebrarà el II 
Sopar Solidari de l’Esport or-
ganitzat per l’Ajuntament de 
Prades i l’Associació E.A.E 
(Educa Aprèn Esport) amb la 
col·laboració de la Jove Cam-
bra de Reus al Centre Cívic. 
D’aquesta forma, Prades s’im-
plica de manera activa a favor 
dels refugiats per defensar la 
seva situació. En l’anterior edi-
ció, que es va fer l’any passat, 
es van recollir gairebé 5.000 
euros pel projecte d’E.A.E 
From Reus to Hellas. En aques-
ta segona edició, el preu del 
sopar és de 10 euros i els fons 
recaptats es destinaran també 
al projecte E.A.E. La iniciativa 
reunirà socorristes que viatja-
ran al camp de refugiats Kara 
Tepe a Lesbos per socórrer a 
persones i ensenyar esports 
als nens refugiats. Durant l’ac-
te, hi haurà actuació musical i 
es farà entrega de diplomes a 
nens que estan cursant activi-
tats extraescolars esportives, 
es presentarà el Club de Futbol 
Prades O2, es realitzaran sor-
tejos dels comerços de Prades 
i es presentaran les noves ac-
cions del projecte a Lesbos per 
setembre i octubre. Redacció
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Segons ha informat el govern 
espanyol, en resposta parlamen-
tària escrita al grup socialista, 
durant l’any passat no es van 
concedir un total de 160 ordres 
de protecció per violència de 
gènere a la demarcació de Tar-
ragona. En concret, i per partits 
judicials, no es van concedir 9 
ordres de protecció a Amposta, 3 
al Vendrell, 6 a Falset, 3 a Gande-
sa, 44 a Reus, 57 a Tarragona, 30 
a Tortosa i 8 a Valls.   Per la seva 
banda, un total de 513 ordres de 
protecció sí van ser concedides a 
la província de Tarragona durant 
l’any passat.

En relació a aquesta qüestió, 
el diputat del PSC per Tarrago-
na, Joan Ruiz, autor d’aquesta 
interpel·lació al Govern, ha exigit 
a l’executiu de Rajoy que «lluiti 
implacablement contra la xacra 

de la violència masclista i que 
aquesta sigui vertaderament una 
prioritat de la seva obra de Go-
vern. Per això els socialistes de-
manem, una vegada més, l’apli-
cació efectiva de la llei integral 
de mesures contra la violència de 
gènere».

Al il d’aquesta relexió, el di-
putat tarragoní ha exigit al PP 
«que doti amb els recursos ne-
cessaris les partides pressupos-
tàries destinades a combatre la 
violència de gènere». Així, Ruiz 
lamenta: «El Govern de Rajoy ha 
retallat un 22% les partides des-
tinades, precisament, a aquesta 
qüestió essencial durant aquests 
darrers anys i, ara, amb la com-
plicitat de Ciutadans, ha oblidat 
120 dels 200 milions comprome-
sos en el marc del pacte d’Estat 
contra la violència de gènere. 
Lamentable». El diputat tarra-

goní destaca que «els socialistes 
considerem aquesta absència 
com un nou engany del Govern 
que esdevé una estafa i una bur-
la a les víctimes de la violència 
masclista. És indignant presen-

tar uns comptes que es vanten de 
ser expansius i, alhora, no inver-
tir 120 dels 200 milions d’euros 
compromesos en quelcom tan 
elemental».

Per a Joan Ruiz, les mateixes 
dades del Govern demostren que 
s’està retrocedint en la lluita con-
tra la violència de gènere. «Certs 
aspectes referents a la valoració 
del risc de les víctimes està fa-
llant ja que, per exemple, l’any 

passat al voltant d’un 90% de les 
dones assassinades no compta-
va amb cap mesura de protecció 
en vigor malgrat que una terce-
ra part havia denunciat prèvi-
ament», destaca. Ruiz conclou 
que en els darrers anys «tant les 
valoracions de risc extrem com 
les de risc alt han baixat malgrat 
que el nombre de dones víctimes 
de violència masclista ha conti-
nuat augmentant». 

DEMARCACIÓ

Unes 160 ordres 
de protecció per 
violència van ser 
denegades el 2017
Així ho constata el govern espanyol en resposta 

parlamentària al grup socialista

OLÍVIA MOLET

Un dels últims casos de violència de gènere a la demarcació és el de Carmen Ginés, de la Pobla.

Joan Ruiz: «El Govern de 
Rajoy ha retallat un 22% 
les partides destinades a 
aquesta qüestió»

El conductor que va 
morir dilluns a Xerta 
era veí d’Horta de Sant 
Joan i tenia 65 anys

El conductor que va morir di-
lluns a la tarda, després de pre-
cipitar-se amb la furgoneta en 
què viatjava per un desnivell 
a la C-12, a Xerta (Baix Ebre) 
és A. C. C., de 65 anys, nacio-
nalitat espanyola i veí d’Horta 
de Sant Joan (Terra Alta), se-
gons va informar ahir el Servei 
Català de Trànsit. Els serveis 
d’emergències van rebre l’avís 
quan passaven quatre minuts 
de tres quarts de les cinc de la 
tarda. Els fets van tenir lloc a 
l’altura del punt quilomètric 33 
de l’Eix de l’Ebre, just davant 
l’encreuament amb la carrete-
ra N-230b, que connecta ins a 
Prat de Comte i Horta de Sant 
Joan. La furgoneta de la vícti-
ma, que viatjava sola, hauria 
arribat des de la N-230b a 
aquest encreuament quan, per 
causes que es desconeixen, 
hauria travessat la calçada de 
la C-12 i impactat contra un 
tram de tanca de protecció, 
arrencant-lo. Posteriorment, 
es va precipitar pel pronunci-
at desnivell que condueix ins 
a la riba del riu Ebre. Després 
de sobrepassar la via verda en 
la seva caiguda, la vegetació de 
ribera va impedir que acabés 
caient dins la llera del riu. ACN

Redacció

Vilanova de Prades va inaugurar 
dissabte al vespre l’enllumenat 
decoratiu de l’església de Sant 
Salvador, que il·lumina façana i 
campanar. L’actuació s’ha fet a 
través de la subvenció d’inver-
sions cultural de la Diputació de 
Tarragona, la qual ha sufragat 
un 70 % del cost total, 6.563,37 
euros. L’acte inaugural va co-

mençar amb el parlament de 
l’alcalde Artur Miró i del regidor 
de Patrimoni, Eloi Menasanch, 
amb la presència també del pri-
mer tinent d’alcalde, Carles Ca-
bré. Tan l’alcalde com el regidor 
van destacar la importància de 
posar en valor el patrimoni local 
com a llegat material de la his-
tòria del municipi. Així mateix, 
el batlle va posar de manifest 

les actuacions que s’han fet en 
relació a la recuperació d’espais 
patrimonials, com els rentadors 
municipals –que aquest any en-
caren l’última fase de la restau-
ració–, la creació de la Ruta del 
Patrimoni, la senyalització de la 
ruta i dels portals adovellats i, 
ara, la il·luminació de l’església.  
Els veïns assistents també van 
gaudir d’un petit piscolabis.

Vilanova de Prades instal·la 
enllumenat decoratiu a l’església

PATRIMONI

El municipi el va inaugurar dissabte amb un acte públic

CEDIDA

L’acte inaugural va comptar amb l’alcalde i regidors.
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Un total de vuit ballarines cam-
brilenques, del Centre de Dansa 
Cambrils i  l’Estudi Giselle, van 
rebre, divendres, una beca de la 
mà de l’alcaldessa de Cambrils, 
Camí Mendoza, i el regidor de 
Cultura, Lluís Abella. Aquest és 
el tercer any que el Departament 
de Cultura de l’Ajuntament 
atorga 8 beques entre els balla-
rins i ballarines de les escoles 
de dansa participants al festival 
amb l’objectiu de col·laborar en 

la seva formació artística.  Les 
ballarines becades, enguany,  
del Centre de Dansa Cambrils 
van ser Sara Porro Fernández 
(clàssica), Mar Paredes Muras 
(contemporània), Maria Fernán-
dez (hip hop) i Judit González 
Robles (acrobàtica). A l’Estudi 
Giselle, les guanyadores van ser 
Mariona Cano Espada (clàssica), 
Paula Rubiño Grañena (contem-
porània), Gina Revelli Acosta 
(moder-jazz) i Nerea Alva Úbeda 
(lamenc). L’alcaldessa Camí Mendoza i el regidor Lluís Abella entregant les beques a les vuit alumnes.
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Cambrils beca a vuit ballarines 
de les escoles de dansa
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