
botafoc  

Ara fa tot just un any, el 24 de maig del 2015, es 
van celebrar les darreres eleccions municipals amb 
resultats curiosos i fins i tot inesperats, com és el 
cas de les dues grans ciutats del país, on la Colau 
i la Carmena varen deixar bocabadats fins i tot 
els  més experts.

Al Vendrell la cosa no va ser tan tren-
cadora, però Déu-ni-dó com va anar 
tot plegat, ja que, d’aquella habitual 
dualitat política que havia “pa-
tit” la nostre vila d’ençà l’inici 
de la democràcia, la 
constitució del nou 
govern de l’Ajun-
tament s’havia de 
decidir-se entre 8 
grups municipals, 
3 d’ells absoluta-
ment novell s en 
aquestes tas-
ques de 
gestió.

La ne-
gociació 
per formar 
govern era 
complexa. Ser dins 
o fora de l’executiu volia 
dir poder fer unes coses, però 
haver de renunciar a unes altres, 
sabent que mai plou a gust de tothom i que, facis 
què facis, tot serà revisat i qüestionat al mil·límetre.

Vàrem redactar una proposta d’Acords mínims, ho vam 
discutir, negociar, votar i finalment ERC va entrar a 
govern, i no... no està resultant gens fàcil ser-hi, ja us 
ho dic ara.   

Només començar presentàrem una moció per formar part 
de l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) i 
no aconseguirem el recolzament necessari. Lleig, decebe-
dor. Potser ens hauríem d’haver esperat una mica  més i 
cuinar els pactes amb més cura. No passa res, ja hi torna-
rem... però va ser una bona plantofada.

Tot seguit s’aprovaren les ordenances fiscals que, tal 
i com nosaltres demanàvem, congelaven tots els im-
postos i el rebut de l’aigua, però, ves per on, el Minis-

terio de Hacienda del Gobierno de España 
resulta que no vol ni sentir parlar d’abai-
xar impostos en aquells ajuntament que 
té “tutelats” (per dolents i malgastadors) 
i en lloc de la rebaixa fiscal que proposà-

vem, vàrem haver d’acceptar una pujada en 
el rebut de l’IBI que no ens va agradar gens 
ni mica.

També és cert que, en el Pla d’Ajust esta-
va previst un augment del 3% i mercès a 
la nostre insistència la cosa va quedar en 

un 1,8% però va ser 
una altre pedra de 
molí que ens vàrem 
haver d’empassar. 

La cosa no rutllava i 
els nostres regidors, 
en Josep Marrasé i l’Eva Mata, decebuts, van 
posar el seu càrrec a disposició de l’executiva 
local que, desprès d’un intens debat d’aquells 
de “caixa o faixa”, vàrem decidir que no toca-
va abandonar. Que tots aquells ciutadans que 
havien votat Esquerra Republicana de Ca-
talunya ho havien fet per a què treballéssim 
en la millora de les condicions de vida de la 
nostre vila. I això, diguin el què diguin, no-
més es pot fer des de dins de l’Ajuntament. 

Els hi vàrem demanar que es quedessin. 

I ha estat una bona decisió perquè ho estant 
fent bé i cada dia ho faran millor perquè n’apre-

nen... amb entrebancs (tants com en vulgueu), 
però treballant amb honestedat i voluntat de ser-

vei, que és com ho han de fer els servidors públics. 

I els resultats seran vistosos 
perquè canviaran la manera 
de fer de la Casa Gran. Ja ho 
veureu. Podeu ben creure’m.

Jaume Vallès i Ferré
President 

d’Esquerra del 
Vendrell 

un any de govern 
municipal.

el més 
calent és 

a l’aigüera 
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MOCIONS PRESENTADES PEr esquerra EL DARRER ANY

ERC com a partit (4)

 INGRÈS A L'AMI  
 PROPOSTA "GARANTIA pel majors de 55 anys”
 JUSTICIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA "75 ANIVERSARI MORT LLUIS COMPANYS"
 ELIMINAR CLÀUSULA ABUSIVA HIPOTEQUES "IRPH ENTITATS"

              ERC  com a govern (10)

 CONVENI AMB EL CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA
 INTEGRACIÓ A LA XARXA DE POBLES I CIUTATS “CAP A LA SOSTENIBILITAT”
 EXTINCIÓ ORGANISMES AUTÒNOMS (CULTURA, TURISME, ESPORTS, PROMOCIÓ ECONÒMICA)
 PLA MOBILITAT URBANA
 AJUDES FONS FEDER-EDUSI
 INTEGRACIÓ EN LA XARXA “CUSTÒDIA DEL TERRITORI”
 FINALITZACIÓ CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA AMB FCC
 ESTRATÈGIA CATALANA RESIDU ZERO. PROJECTE 60% RECOLLIDA SELECTIVA ANY 2019
 POLÍTICA AMBIENTAL I QUALITAT PLATGES

 MILLORA CONEXIÓ FERROVIÀRIA AMB EL PRAT

COSTA MOLT 
NADAR A 

CONTRACORRENT
Ens estimem massa la nostre terra per esbotzar-la 
amb l’excusa que sigui.  

El fet és que, per culpa d’un creixement caòtic i 
irresponsable (com a mínim), la vila del Vendrell 
està molt d’esbotzada i el repte que tenen en Josep 
Marrasé i l’Eva Mata com a Regidors de l’equip 
de govern, és millorar el què s’han trobat damunt 
la taula (queixes, mal servei, contractes abusius...) 
i fer-ho amb un pressupost de fireta per culpa 
dels qui, durant anys, han hipotecat les finances 
municipals (siguin els qui siguin). 

Mala tela en el teler, però no s’hi val a girar-s’hi 
d’esquena. Entre tots hem de millorar el nostre 
entorn, els uns posant-t’hi bona voluntat i els altres 
(ells) gestionant el què els hi toca, ni encara que 
sigui nadant a contracorrent. 

I costa molt nadar a contracorrent. 

Rés és senzill quant es volen fer les coses ben fetes. 
I si a més ets un càrrec públic i de les teves decisions 
depèn el benestar de moltes altres persones, l’assumpte 
adquireix un caire diguem-ne que excepcional. 

En aquests casos, si no vols problemes, lo fàcil i còmode 
és no tocar res, passar-hi de puntetes i els qui vinguin al 
darrera ja s’ho trobaran.

També hi ha la possibilitat de tocar només, allò del que tu 
puguis treure’n profit, però ambdós camins són lletjos, 
deshonestos i punibles i per tant, no són variables que la 
gent d’ERC contemplem de cap de les maneres. 

 
Els joves de les JERC del Vendrell són el futur 
de l’Esquerra independentista a la nostre 
vila. No hi ha volta de full. La resta de jovent 
políticament implicat van i venen segons bufa 
el vent. Ara són d’esquerres i ara no tant. Ara 
són pactistes i ara assamblearis. Ara volen una 
Catalunya independent i ara ja els hi va bé ser 
súbdits del Borbó I entendre-s’hi és cansat. Per 
això, la gent d’ERC hem apostat per les JERC, 

perquè són sobiranistes i el nostre relleu natural. 
I és que les persones naixem, ens fem grans i 
morim (per sort..!!! perquè haver d’aguantar 
als constitucionalistes i els antisistema tota 
l’eternitat, seria insuportable) i és bo saber que, 
aquells que seguiran aquí quan nosaltres ens 
haguem anat, tenen els mateixos valors ètics, 
morals, pacifistes, republicans i s’estimen tant la 
terra com “natros”. És bo saber-ho.  



Reserva natural de Les 
MADRIGUERES. Una 
joia que cal preservar.
La natura va ser generosa amb la 
comarca del Baix Penedès. La climatologia 
és benigne, l’entorn, entre mar i muntanya, 
envejable i geogràficament som al bell 
mig d’una cruïlla d’infraestructures prou 
atractiva com per cridar l’atenció de 
propis i estranys.
 
Però la gent del territori no hem  volgut 
(o  hem sabut) aprofitar aquest regal i 
amb només un parell de generacions, ho 
hem malmès tot (tot..!), a base de farcir 
el territori amb edificis lletjos, segones 
residències fetes a corre-cuita i carrers 
malgirbats de voreres estretes, que costarà 
molt d’endreçar .

El fet és que, enmig de tanta 
malifeta, encara ens queda un 

actiu del què podríem 
presumir en el futur, 
si ho fem prou bé en 

el present. D’aquest 
lloc se’n diu Les 

M a d r i g u e r e s , 
25 hectàrees 
d’aiguamolls que 

han sobreviscut a 
la fam dels promotors, 
mercès a la constància 

d’un grup de vendrellencs 

que hi ha ficat el coll 
els darrers vint anys 
i que s’han convertit 
en el darrer reducte 
del que disposen 
els ocells migratoris 
quan travessen el 
nostre territori. 

Només per això ja 
hauríem de mimar-
les. Però és que, a més, 
a la nostre comarca 
no ens queda cap altre singularitat que 
oferir als visitants, tret de la Vila Casals i 
la casa d’en Guimerà.
 
Per tot això jo, com a regidora de Medi 
Ambient, m’hi he llençat de cap. 

El primer era posar-nos d’acord amb la 
entitat que més a fet per preservar aquest 
espai, el Grup Ecologista del Vendrell 
(GEVEN). Ells van fer una serie de 
propostes que vàrem consensuar amb un 
tècnic de la Regidoria i un cop la cosa 
encarrilada, començàrem a treballar-hi. 

Es van crear dues llacunes, s’ha procedit 
a la instal·lació de cartells per informar 
i delimitar clarament quin és l’espai a 
protegir, s’han retirat les plantes invasores 

i finalment es 
va tancar el 
descampat que 
fins ara era 
utilitzat com a 
aparcament.

Amb la resta 
d ’e s t a m e n t s 
oficials que 
havien de dir la 

seva (Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat, Agents Rurals, el Ministerio 
de Costas etc.), es va acordar la forma de 
protegir l’espai i sobretot, com havia de ser 
la passera de vianants per sobre la riera de la 
Bisbal, i on s’havia d’ubicar aquesta i el camí 
que ha d’unir el passeig de Sant Salvador 
amb el de Calafell.

Aquests darrers punts varen els més 
complicats d’acordar, ja que, tant els tècnics 
com els regidors partíem de visions diferents 
de com s’havia de abordar l’assumpte, però 
amb diàleg vàrem vèncer les discrepàncies 
al respecte.

Així doncs, ja només queda continuar els 
treballs que varen quedar interromputs i 
confiar en que aquest cop sigui la definitiva ,  

LES
MAD

RIGU
ERES

PASSAT, 

PRESENT 

I FUTUR

DIJOUS 

3 DE MARÇ DE 2016 

A LES 19.00H

 
SALA POLIVALENT 

DEL PORTAL DEL PARDO 

I BIBLIOTECA PÚBLICA 

TERRA BAIXA

ESPAI NATURAL 

EN RECUPERACIÓ

Regidoria

de Medi Ambient

 on és el parquing de 
les madrigueres..?

Tothom ho sabia que aquell espai 
al mig de Les Madrigueres 

no ho era un aparcament, era un 
descampat. 

Però feia la feina i com ningú deia 
res, a l’estiu s’omplia de cotxes.

Ara ha arribat el moment de 
prendre’s la zona seriosament (ja 

tocava) i el descampat s’ha tancat 
per començar a recuperar-ho. 

De moment, s’intentarà habilitar 
un espai amb capacitat similar 
en un terreny que hi ha entre 

el càmping Vendrell-Platja i  el 
terme de Calafell, que servirà per 

passar l’estiu, a l’espera de la 
solució definitiva que s’haurà de 
consensuar entre totes les parts 

interessades.

Quan serà això.? Doncs abans no 
acabi l’any seria una bona fita.



Estudiants a Les Madrigueres
   El passat mes de maig, la regidora de Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Serveis Ambientals, Eva Mata, i 
agents rurals van acompanyar un grup d’estudiants 
universitaris que feien una sortida de camp a les 
Madrigueres.

   Concretament, eren alumnes de l’assignatura 
“Funcionament dels ecosistemes aquàtics continentals” 
del Màster oficials d’Ecologia, Gestió i Restauració 
del Media Natural de la Universitat de Barcelona, 
que visiten diferents espais d’aiguamolls costaners 
mediterranis per comparar-ne les característiques 
físiques i químiques de l’aigua i la comunitat de 
zooplàncton, amb l’objectiu de calcular un índex de 
l’estat ecològic de cada espai.

     La regidora valora molt positivament aquest tipus 
de visites acadèmiques a aquest espai en procés de 
naturalització i diu que les fomentarà tant com estigui 
al seu abast.

PLANS D’OCUPACIÓ
Continuen arribant nous plans 
d’ocupació. Ja els vàrem presentar, però 
ara han començat a treballar a peu de 
carrer. 

En aquest cas, són 10 llocs de treball per tasques 
de neteja viària, durant 6 mesos, que reforçarà la 
campanya d’estiu al municipi, on habitualment hi 
ha més afluència de gent. 

El personal del servei d’ocupació municipal va fer 
el procés de selecció i ja han començat a treballar 
depenent de la regidoria de Medi Ambient. Amb 
aquest reforç de plantilla de 10 persones, el nucli 
antic podrà lluir una millor imatge durant l’estiu, 
època forta pel comerç i el turisme.

tot i que, segons ens han informat, fins que no hi hagi un govern 
estable a Madrid no hi ha res a fer amb els calers acordats.

Una altre pega que afegir a la llarga llista d’entrebancs que ha 
envoltant a Les Madrigueres des de fa vint anys. 
Una creu.

El què sí podem garantitzar-vos es que, tant des de la Regidoria 
de Medi Ambient com la resta de l’equip de govern municipal, 
farem el què calgui per assolir el nostre somni: Disposar d’un 
espai natural protegit dins del nostre terme municipal, on la 

flora i la fauna es puguin desenvolupar 
sense temences i del que, els vendrellencs 
i les vendrellenques que encara han de 
venir, es puguin sentir orgullosos.  

Eva Mata i Sendra
Regidora de Medi Ambient de 

l’Ajuntament del Vendrell

...i la passera de vianants per 
sobre la riera de la Bisbal.?

No ens ha quedat gens clar el per què varen parar les obres. 
Si més no, totes les parts interessades s’han posat d’acord. 
Ara la pilota la té el Ministerio de Costas a la seva teulada. 
Segons el què facin... farem. 
I no en tingueu cap dubte de que la passera es construirà. 



Horaris i rutes de 
pas dels autobusos 

urbans desencertats 
i vehicles inadequats 
són les queixes més 

freqüents dels 
usuaris.

Quan em vaig fer càrrec de la Regidoria de Transports de 
l’Ajuntament del Vendrell, el primer que vaig trobar-me damunt 
la taula va ser una enorme pila de queixes i reclamacions que els 
vilatans i les vilatanes havien fet arribar a la Casa Gran els 
darrers mesos. 

El segon era un contracte 
de transport per una 
vigència de 10 anys, 
signat un parell de mesos 
abans de començar la 
nova legislatura, entre 
l’Ajuntament, la Generalitat 
i l’empresa de transports 
Autocars del Penedès.

Estava clar que allí fallava 
alguna cosa i un cop llegides 
les queixes abans esmentades, 
vaig poder fer-me una idea 
aproximada d’on eren els 
problemes. 

De entrada, molts usuaris deien 
que els vehicles utilitzats per aquest 
servei, eren inapropiats no només per les 
persones que pateixen alguna minusvàlua o per a la gent gran, 
si no per al públic en general. Sembla ser que són massa alts 
i amb un accés difícil (esglaons), fet que des-incentiva la seva 
utilització.  

Una altre queixa molt reiterada era el temps 
que tarda el bus de línia regular en anar i 
tornar de Tarragona al haver de fer parades 
mitjaneres i unes quantes més lamentaven 
la poca utilitat que li troben a l’estació de 
autobusos. 

Si més no, la gran majoria de protestes ho 
eren per culpa dels horaris i els recorreguts 
dels autobusos urbans, considerant-los poc 
freqüents i desencertats respectivament 
arribant, en alguns casos, a qualificar com a 
“demencial” un servei anomenat “a la demanda” que requereix 
demanar amb un dia d’antelació la parada i l’hora que es pensa 
utilitzar el bus i identificar-se mitjançant el DNI per demostrar 
al conductor que s’és qui va fer la trucada, impedint l’ús del 
servei en cas contrari. 

A la vista de tot plegat, vaig sol·licitar una reunió amb el Director 
General de Transports de la Generalitat, senyor Pere Padrosa, 
per exposar-li el cas i buscar-ne les solucions que, segons el meu 
entendre, havien de seguir tres línies d’actuació:

   1)  Els horaris i recorreguts del transport urbà (casc antic, 
platges, hospital i urbanitzacions) han de ser redissenyats per 

fer-los útils i fiables i els vehicles hauran de ser 100% 
adaptats (pis baix i accés per a minusvàlids), 

adequats a les característiques de la 
població (p.ex.: microbusos) i dotats 

d’un servei de GPS que permeti 
als usuaris que s’esperen a les 

diferents parades, saber el 
temps d’espera que els hi 
cal.

   2) La vila del Vendrell té 
prou entitat i pes demogràfic 

com per disposar d’un servei de 
Bus-Exprés directe a Tarragona 

per autopista, que gaudeixi dels 
avantatges que la Generalitat 

reclama a aquesta modalitat de 
transport (premsa gratuïta, wifi, 100% 

accessibilitat) i que complementi l’actual 
servei interurbà amb parades a les poblacions 

veïnes (Roda de Berà, Torredembarra, Altafulla, etc.).

  3) L’estació d’autobusos ha de millorar la seva utilitat i la 
informació que ofereix als usuaris. La excel·lència en aquest 
darrer aspecte s’aconseguirà quan, a més del panell informatiu 

existent a la pròpia estació, se n’instal·li 
un altre de prou cèntric (p.ex.: al final 
de La Rambla) on poder consultar 
les properes sortides i destinacions 
programades. Una APP per mòbils 
també seria útil.

La Direcció de Transports i Mobilitat de 
la Generalitat va considerar les propostes 
i va assegurar que col·laboraria amb la 
Regidoria per assolir-les. El pas següent 
va ser parlar amb els responsables de 
la empresa de transports Autocars del 

Penedès, per traçar les futures actuacions que servissin per 
millorar-ne l’ús i fixar dades per arribar-hi.

No us negaré que està resultant molt difícil reestructurar 
aquest servei per evitar-ne les queixes, però tinc molt clar que 
és el que toca fer i ho farem. 

Queixes al  Transport Urbà de 
LA VILA DEL VENDRELL
Un assumpte pelut



 L’estaciò 
d’autobusos. Quin 

desastre.!

Al Vendrell no en tenim d’estació 
d’autobusos. Hi ha un espai a la 

carretera on paren aquest tipus de 
vehicles per deixar o recollir gent 

i que, en qualsevol altre ciutat 
del nostre país, n’hi diríem 
“Abaixador” i els espanyols 

“Apeadero”.

Si més no, en aquest tros 
de vorera ampla que 
nosaltres anomenem 

“Estació d’autobusos”, 
hi ha una petita sala 

d’espera on no hi 
trobareu lavabos pels 

usuaris, no us vendran 
bitllets i, tot i que 

acostuma a haver-hi un 
empleat municipal, aquest no 

us donarà  cap tipus d’informació del 
servei perquè, sembla ser, aquesta 

no és la seva tasca.

Sí... a fora també hi ha un panell 
lluminós que, suposadament, ha 

d’informar-nos de les properes 
sortides, però no és gaire fiable, ja 

us ho dic ara.

Està clar que l’abaixador/estació 
d’autobusos del Vendrell requereix 

una remodelació com l’aire que 
respirem.

De moment hem aconseguit establir un primer 
servei d’anada i tornada  directe a Tarragona per 
autopista (l’anomenat Bus-exprés) amb vehicles 
especials (més còmodes), dotats de servei wi-fi 
gratuït  i el compromís d’ampliar-ne la freqüència 
ben aviat.

Ara estem treballant en la reforma de l’estació 
d’autobusos i abans de l’estiu començarem a donar-li 
voltes a la reordenaciò de les rutes urbanes per  veure 
quina és la millor solució per satisfer la voluntat dels vendrellencs 
i les vendrellenques en aquest assumpte del transport. Una tasca 

gens senzilla si considerem l’extensiò i  
distribució del nostre terme municipal. 

Si més no, aquesta és la nostre feina i 
voluntat. Cap altre cosa ens serveix. 

Josep Marrasé i Mañé
Regidor de Serveis i Transports de 

l’Ajuntament del Vendrell

La mort d’un eucaliptus 
No ens agrada tallar arbres, no és el nostre estil. Però 
hi havia un informe d’un grup d’experts certificant que 

l’eucaliptus de la plaça Francesc Macià 
estava malalt i les branques podien 
començar a caure en qualsevol moment. I 
en aquell espai sempre hi ha molta gent. 

Ho podíem haver deixat per més endavant, 
a que passessin les festes del barri per allò 
de la falla potser, però és precisament 
llavors quan la plaça està més plena i 
l’assumpte resulta especialment perillós.

I si algú arriba a prendre mal, llavors correm-hi tots. Per 
tant i d’acord amb els experts, hem decidit eliminar el 
perill.

Descansi en pau l’eucaliptus de la plaça Francesc 
Macià.

Ara hem de decidir què hi fem allí.  Els uns demanen 
tornar-hi a plantar un arbre. Els altres posar-hi una 
monument. A nosaltres ens agradaria una barreja de tots 
dos a un preu raonable... un monument 
commemoratiu (a l’onze de setembre, per 
exemple) envoltat d’una mica de jardinet. 

En tot cas, decidim el què decidim, ho 
consultarem amb els veïns, d’això en 
podeu estar  ben segurs.    



Què fem i què ens 
agradaria fer a 

partir d’ara

El primer que ha de fer l’equip de govern d’un ajuntament 
és administrar el dia a dia i fer-ho bé.  Això vol dir estudiar 
les despeses, escoltar propostes i queixes, parlar amb la gent, 
suggerir solucions, exprimir les partides econòmiques... 
diguem-ne, gestionar la rutina diària.
El següent es millorar 
el què s’ha trobat i en 
aquest aspecte, el nou 
govern de coalició, amb 
el recolzament explícit 
d’ERC, ha fet coses com 
és ara:

-Rebaixar les despeses 
per càrrecs electes I les 
despeses corrents.
-Eliminar el personal 
eventual de la corporació.
-Reduir l’endeutament per 
mirar de situar-nos dins del 110% del pressupost anual, tal i 
com requereix la llei pressupostaria.
-Incrementar en 200.000 euros les partides dedicades a 
l’àmbit social per poder fer front als requeriments generats 
per la crisis econòmica.
-Crear noves ajudes als autònoms i a les empreses locals que 
contractin personal amb dificultats per accedir al mercat 
laboral.
-Millorar el servei de neteja viaria, fent-lo més eficient, 
econòmic i sostenible. 
-Renegociar contractes obsolets, caducats o abusius...

Tot i així, a la gent d’Esquerra del Vendrell ens sembla 
insuficient. No n’hi ha prou amb “anar fent i tal dia farà un 
any”. 
La nostre vila té un munt de mancances, la majoria com 
a conseqüència de la mala gestió d’anteriors governs i 

no s’hi val a resignar-se i 
esperar que torni a rajar la 
mamella. 

És quan les vaques són 
magres que s’ha de ser 
imaginatiu. S’han de trobar 
recolzaments, buscar 
mecenes (n’hi ha d’haver), 
i incentivar tots aquells 
projectes duts a terme per 
gent de casa nostre que, tot 
i fer tasca de formigueta, 
assoleixen resultats de 

campions, ja siguin els del GEVEN a Les Madrigueres, els 
de Patrimoni Penedesenc a la Via Augusta o l’associació de 
mestres a les escoles. 

Tot si val (o quasi) si la fita és bona i els regidors d’ERC 
volen apostar fort per tots aquests emprenedors farcits 
d’idees i ganes de treballar que ja tothom coneixem i per 
aquells altres que encara no han vist la llum. 

No n’hi ha prou en pagar el beure d’antigues farres. Ens hem 
de tornar a engrescar col·lectivament. La vila del 

Vendrell ho requereix i a nosaltres 
ens encanta fer-ho.
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Al Vendrell no anem 
bé en l’assumpte de la 
recollida de residus. 
Som el poble de 

Catalunya amb l’índex més baix en aquest aspecte (18% )
i les lleis de la UE, ens exigeixen assolir el 60% abans del 
2019. 

I es que la majoria de residus que llencem a les 
escombraries no les separen correctament i hauríem de 
canviar aquest mal hàbit.

Per demostrar aquesta afirmació, el passat 23 
de març, la Regidoria de Medi Ambient amb el 
suport de l’Estratègia Catalana de Residu Zero 
(ECRZ)  va realitzar una anàlisi del contingut 
de les bosses de la fracció anomenada “resta de 
residus municipals” que va mostrar-nos que el 
91,03 % dels residus vendrellencs (el 91,03%..!) 
no se separen correctament.

Aquests resultats es van presentar a la 
ciutadania el dijous 28 d’abril, en una jornada que es va 
dur a terme a la Sala polivalent del Portal del Pardo i que 
portava per títol ”Objectiu Residu Zero”.

En dita jornada, encapçalada per la regidora de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Eva Mata i en la que hi varen 
participar també en Francesc Giró, adjunt a direcció 
de l’Agència de Residus de Catalunya i Mercè Girona, 
coordinadora de l’Estratègia Catalana Residu Zero i de 
l’Associació de municipis catalans per la Recollida Porta 
a Porta, s’hi va debatre sobre la realitat de la gestió dels 

residus al nostre país i al Vendrell en particular, cara 
a poder afrontar amb garanties els grans reptes que 
tenim al davant.

I és que, la pèrdua de materials aprofitables deguda 
a una mala gestió en aquest aspecte, suposa un 
malbaratament de recursos econòmics i un impacte 
molt negatiu en el medi i la salut de les persones, a part, 
no cal dir-ho, d’un important augment en els costos 
finals que repercuteix, directament, en la butxaca dels 

contribuents

Així doncs, les línies de treball en matèria 
de residus que la regidora Eva Mata vol 
emprar per als propers anys, són: 

– Residus comercials: Fer que la taxa de 
recollida de residus comercials sigui més 
justa I estudiar la possibilitat de fer la 
recollida comercial porta a porta.
– Deixalleria: Fomentar l’ús de la deixalleria.
– Residus domèstics: Estudiar de quines 

maneres es poden millorar els resultats i aplicar-ne 
les solucions. Reforçar i millorar la recollida amb 
contenidors, implantar la recollida porta a porta o dur 
a terme estratègies combinades.

Des d’ERC l’encoratgem i desitgem que, amb l’aplicació 
de dites mesures aconsegueixi fer de la nostre vila un 
lloc més net i sostenible, perquè, de no ser així, aquesta 
mala praxis a la que estem habituats, ens costarà als 
vendrellencs i les vendrellenques alguna cosa més que 
diners. 

Recollida 
de residus

Consell d’administració de platges que ha de facilitar 
informació sobre els ecosistemes i les àrees sensibles 
de la costa i oferir un mínim de 5 activitats d’educació 
ambiental a l’any, ha de tenir cura de la qualitat 
de l’aigua en què hom es banya i evitar les aigües 
residuals i els abocaments, mantenir la sorra neta, 
disposar papereres que s’han de buidar i mantenir amb 
freqüència, promoure mitjans de transport sostenibles 
en l’àrea de la platja, un nombre suficient de socorristes, 
lavabos i subministrament d’aigua potable... i així fins a 
més d’una trentena d’exigències d’obligat compliment.

Per tant, no hi ha dubtes que les coses s’han fetes ben 
fetes i és d’agrair perquè, tal i com deia l’altre dia en un 
article periodístic el nostre company de Cunit, 
en Jaume Casañas “El Penedès serà turístic o no 
serà” i no hem de deixar passar la oportunitat 
de fer créixer el Penedès en intensitat, que no 
en extensió, en qualitat, que no en quantitat i de 
redescobrir el nostre territori i el nostre valor 
afegit.

I aconseguir les Banderes Blaves vol dir que 
anem pel bon camí.

BANDERA BLAVA A 
LES PLATGES DEL 
VENDRELL
Totes les platges del nostre terme municipal han estat 
guardonades amb la Bandera Blava i aconseguir-ho no 
és quelcom que succeeixi de forma automàtica. Ni molt 
menys. Per ser-ne mereixedor, els sol·licitants d’aquest 
distintiu que atorga anualment la Fundació Europea 
d'Educació Ambiental, han de procurar excel·lir en les 
següents quatre àrees bàsiques:

-Educació i informació sobre la costa i els ecosistemes
-Qualitat de l'aigua
-Gestió mediambiental de l’entorn
-Seguretat i serveis

Això vol dir que els responsables de l’administració 
pública corresponent, en aquest cas la Regidoria de 
platges de l’Ajuntament del Vendrell a càrrec d’en Josep 
Marrasé, entre molts altres requeriments i condicionants, 

ha de preveure 
la creació d’un 

CREIX L’ILLA 
DE VIANANTS 
DEL CENTRE 

DEL 
VENDRELL

El Vendrell ampliarà les 
properes setmanes l’illa 

de vianants del centre de 
la vila. 

Primer va caldre posar-
se d’acord amb els 

comerciants dels carrers 
Prat de la Riba, Doctor 

Robert i Nord per explicar-
los de què anava el 

projecte.
El fet és que alguns 

d’ells no ho acaben de 
veure clar i per tant, la 

reforma es farà amb caire 
provisional.

El primer serà tallar 
l’accés al carrer Prat de la 

Riba, amb motiu d’unes 
obres d’Aigües de Tomoví 

i un cop finalitzades 
s’habilitarà una plataforma 

única (sense voreres).
Els cotxes hauran de 

desviar-se Rambla amunt.
 

També desapareixeran 
els aparcaments de 

zona blava que hi ha al 
carrer del Doctor Robert 
al costat de l’antic Banc 

Central. 

Passats els mesos d’estiu 
es valorarà la prova i es 

prendran les decisions 
definitives al respecte.

web
twitter

facebook


