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L’Ajuntament de Salou preveu 
començar les obres del barranc 
de Barenys l’any vinent. Segons 
ha informat l’equip de govern, 
les expropiacions dels terrenys 
necessaris per dur a terme les 
obres s’executaran a passat l’es-
tiu i el consistori rebrà el projecte 
deinitiu el mes de juny.

Els tràmits per tirar endavant 
les obres del barranc de Barenys 
segueixen el calendari previst, 
d’acord amb el que es va infor-
mar durant la darrera reunió 
de la comissió tècnica paritària 
entre Ajuntament de Salou i la 
Generalitat. Aquesta setmana 
s’ha reunit a Territori i Sostenibi-
litat la comissió tècnica que tira 
endavant aquest projecte i s’ha 
constatat que, segons l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de cara al 
mes de juny, ja hi haurà damunt 
la taula l’aprovació deinitiva del 
projecte de desviament de Bar-
ranc de Barenys. A hores d’ara, es 
mantenen els calendaris: el mes 
de juny estarà aprovat deiniti-
vament el projecte que s’enviarà 
a l’Ajuntament per tal d’iniciar la 

Modiicació del POUM i el mes 
de setembre preveuen el paga-
ment de les expropiacions. Així, 
durant el 2019 es durà a terme 
tota la tramitació perquè el 2020 
es pugui posar punt inal a un 

dels problemes més importants 
que pateix el municipi com són 
les inundacions del barri de la 
Salut per desbordaments del 
barranc. El projecte en el qual 
es treballa és crear un únic canal 

d’endegament d’uns 30 metres 
d’amplada, que desguassarà les 
aigües pel carrer Barenys; i que 
Generalitat inançarà el projecte 
amb una inversió de 14 milions 
d’euros.

URBANISME

Les obres del barranc de Barenys de 
Salou començaran el 2020
L’Ajuntament rebrà el projecte definitiu al juny i, passat l’estiu, es pagaran les expropiacions
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Imatge de la darrera reunió paritària entre responsables de l’Ajuntament i de la Generalitat.

EL VENDRELL
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Olivier Latry és l’organista principal de la catedral.

L’organista de Notre-Dame, al 
Festival de Música Pau Casals

L’organista principal de Notre-
Dame, Olivier Latry, serà un 
dels artistes participants en la 
39a edició del Festival Interna-
cional de Música Pau Casals del 
Vendrell, que se celebrarà entre 
el 12 i el 23 de juliol, i que en 
aquesta edició enaltirà la igura 
de Johann Sebastian Bach.

El director artístic del festi-
val, Bernard Meillat, va presen-
tar ahir la programació d’aquest 
any, en què hi haurà set con-
certs, a més de dues projecci-
ons sobre Casals, i en què s’in-
cidirà en l’admiració que sentia 
el violoncel·lista català cap al 
compositor alemany.  L’actua-
ció estel·lar del francès Olivi-

er Latry, que va succeir Pierre 
Cochereau com cotitular dels 
grans òrgans de Notre-Dame de 
París el 1985 als 23 anys, es farà 
el dia 18 de juliol, en l’església 
parroquial del Vendrell, davant 
l’òrgan Scherrer que tant agra-
dava a Pau Casals. 

Els organitzadors del festival 
han comentat que quan van 
contractar Olivier Latry, qui 
en el seu concert alternarà la 
música del compositor Johann 
Sebastian Bach amb la de com-
positors francesos com F. Cou-
pertin i Nicolas de Grigny, no 
pensaven «ni de bon tros» que 
a l’abril s’incendiaria la catedral 
parisenca.

MEDI NATURAL
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Hi haurà una visita guiada per observar alguns dels ocells.

Activitats gratuïtes sobre aus 
al Parc Samà de Cambrils
Amb motiu del Global Big Day, 
aquest cap de setmana el Parc 
Samà organitza diferents acti-
vitats relacionades amb les aus 
en col·laboració amb l’associa-
ció CEN. El dissabte 4 de maig, 
d’11 a 14 h., es faran diverses ac-
tivitats gratuïtes pels visitants 
del parc. L’aforament és limitat 
i s’acceptaran participants per 
estricte ordre d’arribada. Du-
rant la jornada, s’organitzarà 
una visita guiada amb quès es 
escobriran alguns racons on hi 
ha alguns ocells que habiten el 
parc, com el raspinell, la malle-
renga carbonera o el picot verd.
Hi haurà també un Taller d’ho-
tel d’insectes, on s’explicarà 

com construir un hotel per a 
insectes amb materials reu-
tilitzats i, d’aquesta manera, 
ajudarem a trobar amagatalls 
a diversos tipus d’invertebrats. 
S’oferirà també un Taller de 
caixes niu i un Taller de men-
jadores per ocells. El diumenge 
5 de maig de 10 a 13 h. s’orga-
nitzarà un taller d’anellament 
d’ocells, de la mà de Sergi Sales. 
Els assistens aprendram en què 
consisteix l’anellament cientí-
ic i observarem de ben a prop 
les espècies d’ocells que viuen 
al parc. Durant el matí també 
faran, de nou, els tallers de cai-
xes niu, menjadores i organit-
zarem algunes visites guiades.

Constantí celebra el II Concurs 
de Paelles aquest diumenge 

GASTRONOMIA

Després de l’èxit de la primera 
edició celebrada l’any passat, la 
Unió de Botiguers de Constantí 
(UBC), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Constantí, ha 
convocat el II Concurs de Pae-
lles del municipi, que tindrà lloc 
el pròxim diumenge 12 de maig 
al Parc de l’Almatella. La UBC 
atorgarà dos premi de reconei-
xement a les colles que cuinin 
les millors paelles, segons el ve-
redicte del jurat del concurs. Es 
tracta d’un concurs de caràcter 

popular, on podran participar-
hi tots els grups i colles entre 
cinc i vint membres que ho 
desitgin. El concurs  té places 
limitades. El preu d’inscripció 
és de dos euros per persona 
participant. Les inscripcions es 
poden realitzar ins el dia 9 de 
maig a l’OAC (Oicina d’Atenció 
al Ciutadà) de l’Ajuntament. El 
jurat del II Concurs de Paelles 
de Constantí estarà format per 
tres integrants de la Unió de 
Botiguers del municipi.  

Del 10 al 12 de maig se celebra 
el Music Valls Va de Vins 
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El Pati de Valls acull la 7a edició 
de la Music Valls Va de Vins el 
10, 11 i 12 de maig. Enguany, se-
ran una dotzena els cellers que 
presentaran els seus vins al pú-
blic que s’acosti al Pati de Valls 
per tastar els vins del territori, 
les propostes gastronòmiques 
de l’Associació de Restauradors 
de Valls i la música en directe 
amb noms catalans de primer 
nivell com Joan Reig, David 
Carabén (cantant de Mishima), 
Èric Vinaixa, Ran, Ran, Ran i la 

presència de la cantant de soul 
anglesa Shirley Davis & The 
Silverbucks, com a grup estre-
lla de dissabte. Els grups locals 
Sardina’s Golden Rule, Trío 
Imposible i la cantautora Su-
sannes, completen la proposta 
musical. La 7a Music Valls Va de 
Vins està organitzada per la Re-
gidoria de Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament juntament amb la 
DO Tarragona, la Societat Agrí-
cola de Valls i l’Associació de 
Restauradors de Valls. 
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La pista exterior annexa del 
Pavelló Municipal de Vila-seca 
ha rebut el premi en la cate-
goria d’ediicis de nova planta 
d’ús públic en la XI Biennal 
Alejandro de la Sota, Mostra 
d’Aquitectura de Tarragona. El 
cobriment de la pista exterior 
del pavelló, de Nacho Álvarez 
Martínez (NAM Arquitectura), 
ha estat guardonat per l’en-
ginyosa solució constructiva, 
que converteix la cobertura 

d’una pista esportiva en un es-
pai protegit dels vents i la pluja, 
però permeable a les visions de 
l’entorn. El certamen ha desta-
cat el rigor tècnic i la materia-
lització del projecte, així com la 
lleugeresa dels tancaments que 
permeten l’entrada de llum na-
tural millorant les prestacions 
ambientals de les activitats que 
s’hi duen a terme.  L’objectiu de 
la biennal és distingir les obres 
més signiicatives construïdes 
entre el 2017 i 2018 al Camp. Els tancaments permeten l’entrada de llum natural.
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La Biennal Alejandro de la Sota 
premia una pista del pavelló

VILA-SECA


